Előterjeszt és

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 13-i ülésére
Tárgy: Mini

bölcsőde

megvalósítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Korábban már több alkalommal beszéltünk erről a pályázati lehetőségről , amit a 2018. évi
központi költségvetés alapján írtak ki bölcsődei fejlesztésre. Mi a meglévő óvodánk udvarán
terveztünk egy új mini bölcsődei épület megvalósítását, amely várhatóan 7-8 férőhelyes lesz.
A terveket elkészíttettük, jogerős építési engedély kiadása folyamatban van, az összes
szakhatósággal leegyeztettük a terveket, úgy gondolom, minden elő van készítve a
megvalósításhoz. Most már tudjuk a konkrét számokat a teljes beruházás 52.609.937 Ft-ba
kerülne, melyből az építési munkák 41.200.000 Ft, az eszközbeszerzés 6.159.000 Ft-ba
kerülnének, valamivel több, mint 5 millió forintba kerülnének az egyéb költségek. A teljes
beruházás 95%-a nyerhető el támogatásként, így az önkormányzatnak 5% önerőt, azaz
2.630.498 Ft-ot kell saját forrásként biztosítania.
A második határozati javaslat, a beruházás megvalósításának pénzügyi és időbeni ütemezését
határozza meg, ezt testületi határozat formájában kell a pályázathoz csatolni .
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében
eljárva megtárgyalta a mini bölcsőde megvalósításával kapcsolatos előterjesztést, és úgy
döntött, hogy pályázatot nyújt be „ a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet, 53.
Bölcsődei

fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló
116412018. (III 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és
újonnan létrehozandó települési önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására " meghirdetett pályázati

kiírásra. A pályázati forrás segítségével az önkormányzat a tulajdonában lévő Gáborján
belterület 441 hrsz-ú, a valóságban Gáborján, Arany J. u. 18. szám alatt található ingatlanon,
intézményi területen kívánja megvalósítani a beruházást.
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati cél megvalósításához szükséges 5%, azaz
2.630.498.- Ft saját erőt az önkormányzat 2019. évi költségvetésének beruházási előirányzata
terhére biztosítja.

A képviselő-testület felkéri a község polgármesterét, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodni szíveskedjen.

Határidő:

előkészítéséről

és

2019. március 18.

Felelős: Mező

Gyula polgármester
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében
eljárva megtárgyalta a mini bölcsőde megvalósításával kapcsolatos előterjesztést , és úgy
döntött, hogy pályázatot nyújt be „ a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. számú melléklet IX Helyi önkormányzatok támogatási fejezet, 53.
Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló
116412018. (JJI 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és
újonnan létrehozandó települési önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények {bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására " meghirdetett pályázati
kiírásra. A pályázati forrás segítségével az önkormányzat a tulajdonában lévő Gáborján
belterület 441 hrsz-ú, a valóságban Gáborján, Arany J. u. 18. szám alatt található ingatlanon,
intézményi területen kívánja megvalósítani a beruházást.
A képviselő-testület a mini bölcsőde beruházást az alábbi megvalósítási és finanszírozási
ütemezésben kívánja megvalósítani:

Finanszírozás ütemezése:
Bevételek:

Támogatási összeg:

49 979 439.- Ft

Önerő összege:

2 630 498.- Ft

Összes bevétel:

52 609 937.- Ft

Kiadások:

Építési munkák:

41 200 064.- Ft

Eszközbeszerzés:

6 159 873.- Ft

költség:

2 625 OOO.- Ft

Tervezői

Közbeszerzés:

525 OOO.- Ft

Műszaki ellenőr:

Projektmenedzsment:
Összes költség:

525 OOO.- Ft
1 575 OOO.- Ft
52 09 937.- Ft

Megvalósítási ütemterv:

1.
II.
III.
IV.

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: 2019. 06. 15 - 2019. 08. 15.
Építési kivitelezési munkák: 2019. 08. 25 - 2020. 04. 15.
Bölcsődei játszóudvar kialakítása: 2020. 04. 15. - 2020. 04. 30.
Eszközbeszerzés, bölcsőde berendezése: 2020. 05. 01 - 2020. 06. 15 .

A képviselő-testület felhatalmazza a község polgármesterét, hogy nyertes pályázat esetén a
beruházás megvalósítási és finanszírozási ütemterv szerinti megvalósításáról gondoskodni
szíveskedjen.
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VÁNCSODIKÖZÖSÖNKORMÁNYZATIHIVATAL
4119 Váncsod, Kossuth u. 42. szám.
4122 Gáborján, Fő u. 106.
Tel: 54/708-533 ; 54/708-515 ; 54/418-211
e-mail: jegyzo@vancsod .hu

Ügyiratszám: G/282-2/2019.
Ügyintéző:
Jenei A.

Tárgy:
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szolgáltatás iránti igény

igazolása

IGAZOLÁS

A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjeként, mint Gáborján község jegyzője, a
rendelkezésemre álló nyilvántartások, hatósági adatbázisok, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése,
és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti , gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/ 1998. (IV. 30.) NM.
rendelet 34. §-a szerint elvégzett igényfelmérés alapján, hivatalosan igazolom, hogy
Gáborján községben a bölcsődei ellátás biztosítása iránt az 53 fő 3 év alatti lakosnak a
képviselői részéről összesen 9 fő jelezte igényét.
Fenti igazolást „a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet, 53. Bölcsődei
fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 116412018. (III.
27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és ~jonnan
létrehozandó települési önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) .fejlesztésének támogatására " meghirdetett pályázati
eljárásban történő felhasználásra egy eredeti példányban adtam ki.
Hatáskörömet és illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja és 17. §-a alapján állapítottam meg, a hatósági
bizonyítványt az Akr. 95. és 97. §-a alapján adtam ki.

Gáborján, 2019. március 13.

