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Tárgy: Pályázat benyújtása TOP-1.4.1-15 című pályázati felhívásra „Hársfa Óvoda és 
Egységes Óvoda Bölcsőde kapacitásfejlesztése és bővítése” címmel  
 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2016. május 18-i rendkívüli ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” TOP-1.4.1-15 címmel pályázati felhívás került közzétételre. 

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az 
óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését 
szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok 
segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi 
életkorban történő megsegítése.  
A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek 
óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes 
fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú 
intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható 
bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi 
igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a 
településen.   

A felhívás keretében 2016. március 21-től 2016. május 23-ig van lehetőség pályázat 
benyújtására. 

A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 
200 millió forint. 

A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási 
igény minimum 1 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 600 millió Ft-ot. A 
pályázat által elérhető támogatási intenzitás 100%. 
A pályázat lehetőséget ad: 

 a) férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy 
a melegítőkonyha fejlesztését is);  

b) új telephely/szolgáltatás létesítése;  
c) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, 
javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése); 
d) bezárt telephely újranyitása;  
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e) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak 
lehetőséget biztosító terek fejlesztése;   
f) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása. 

Valamint eszközök beszerzésére és tanmedence felújítására. 
A 2011. évi CXC törvény 99 / E paragrafusa értelmében 2017. szeptember 1-jétől már nem 
működhet egységes óvoda-bölcsőde. A jogszabályi környezet változása miatt szükséges az 
intézmény bővítése és kapacitásfejlesztése. 

A tervezett fejlesztés keretében kívánjuk megvalósítani a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda 
Bölcsőde épületének bővítését, ezáltal önálló bölcsőde létrehozását. Emellett egy tornaszoba 
kialakítása, a főzőkonyha eszközeinek cseréje, az új épületszárny bútorzatának, eszközeinek 
beszerzése és udvari játékelemek vásárlására is sor kerülne a pályázat pozitív elbírálása 
esetén.  
A program megvalósításának időtávja maximum 36 hónap lehet. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek. 
 

  
HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  

 
1. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-

testülete pályázatot nyújt be a Terület és 
Településfejlesztési Operatív program keretében „A 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” TOP-1.4.1-15 című 
pályázati felhívásra „Hársfa Óvoda és Egységes 
Óvoda Bölcsőde kapacitásfejlesztése és bővítése” 
címmel.  
A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 
maximum 130.000.000. Ft. 

 
2. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye és utasítja, hogy a költségeket a pályázat 
elnyerése esetén a 2016-2018. évi költségvetésbe 
tervezze be. 

 
 

Határidő: 2016. május 23. 
Felelős: polgármester 
 

  
Halimba, 2016. május 12. 
 
           Tóbel János 
          polgármester 


