
          1. számú melléklet  

 

Összefoglaló a pályázatról 

 

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 

évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 11. pont szerinti  

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására, 

 

1. A pályázat célja Központi költségvetési forrás biztosítása a pályázó önkormányzat szerinti 

településen önkormányzati tulajdonú és fenntartású mini bölcsőde kialakítására. 

 

Az új mini bölcsőde kialakítása történhet: 

 

a) önkormányzati tulajdonú épület átalakításával, ideértve az egységes óvoda-bölcsőde 

átalakítását is; 

b) új épület vásárlásával és átalakításával;  

 

amely biztosítja az NM rendeletben a mini bölcsődékre előírt kötelező (minimum) tárgyi 

feltételek teljesítését. Új épület vásárlására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a 

településen nem áll rendelkezésre a létesítéshez szükséges önkormányzati épület. Telekvásárlásra, 

illetve önkormányzati telken történő új építésre e pályázat keretei között nincs lehetőség.  

 

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy 

telephelyen (egy helyrajzi számon levő ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet 

támogatást. 

 

1.1. Nem nyújtható be támogatási igény 

a) a cél eléréséhez nem szükséges felújításokra, fejlesztésekre; 

b) iroda kialakítására, ideértve a vezetői irodát is; 

c) főzőkonyha, előkészítő, raktár kialakítására; 

d) út, járda, parkoló kialakítására, felújítására, bővítésére, valamint 

e) számítástechnikai, irodai eszközök, szállítóeszközök, gépjárművek és egyéb 

anyagok beszerzésére. 

 

A beruházási összköltség 70%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. 

 

A benyújtott pályázatban megjelölt kivitelezés helye a pályázat benyújtását követően nem 

változtatható meg. 

 

A Pályázat benyújtásának feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlan legkésőbb a beruházás 

megkezdésétől kizárólag a Pályázó – vagy társulás esetén a társulásban résztvevő önkormányzatok – 

tulajdonában legyen.  

Amennyiben a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is 

szükséges, úgy a Pályázónak a pályázat benyújtási határidejéig (legkésőbb a hiánypótlási határidő 

végéig) jogerőre emelkedett, érvényes engedéllyel kell rendelkeznie. 

Amennyiben a Pályázó arról nyilatkozik, hogy a fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges 

építésügyi hatósági engedély, úgy tervezői nyilatkozat benyújtása szükséges arról, hogy a 

fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély. Amennyiben a tervezői nyilatkozatot 

nem az 1.11. pontban meghatározott tervező állítja ki, úgy a pályázat nem támogatható. 



 

A Pályázó a beruházás megvalósításával vállalja  

 

a) új – a Gyvt.-ben rögzített szervezeti formában működtetett – mini bölcsőde létrehozását, 

egyúttal a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés legkésőbb az elszámolás lezárásáig 

történő megszerzését, 

b) - egységes óvoda-bölcsőde 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében mini bölcsődévé 

átalakítására vonatkozóan – a beruházással érintett intézmény szolgáltatói nyilvántartásba 

bejegyzés legkésőbb az elszámolás lezárásáig történő módosítását,  

 

c) a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelő bölcsődei ellátás biztosítását, 

amelynek keretében biztosítja 

ca) a nevelés és gondozás feltételeit, így különösen a szülő közreműködésével történő 

fokozatos beilleszkedés lehetőségét, a felszerelési jegyzékben az adott ellátási forma 

tekintetében meghatározott textíliát, bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést, a 

játéktevékenység feltételeit, a szabadban való tartózkodás feltételeit; és 

cb) a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének 

megfelelő étkeztetést azzal, hogy mini bölcsődében az étkeztetést a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben 

foglaltaknak megfelelően látja el. 

 

A mini bölcsődében lévő csoportszoba hasznos alapterülete nem lehet kevesebb, mint 3 m2/fő, továbbá 

biztosítani kell fürdőszobát és egy öltözővel egybekötött átadót a gyermekek számára. A mini 

bölcsőde létesítéséhez irányadónak az OTÉK-ot kell tekinteni. 

 

 

2. Pályázók köre  

 
Az a 10 000 főnél kisebb lakosságszámú, 20 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem 

haladó települési önkormányzat nyújthat be pályázatot (a továbbiakban: Pályázó), amely településen 

nem működik bölcsőde, mini bölcsőde, továbbá a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 

40 főt. 

 

3. A támogatás formája A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás 

igényelhető. 

 

 4. A támogatás mértéke: A maximális támogatási igény pályázónként 10,0 millió forint azzal, 

hogy a minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a beruházási összköltség 5 %-a. 

 

 

 

 

Támogatás maximális mértéke 

fejlesztési 

költség 

95%-a, 

Saját erő minimális mértéke 

fejlesztési 

költség 

5%-a, 



 

 

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem 

igényelhető vissza.  

 
Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, ha 

a) a Pályázó önkormányzat közigazgatási területén működik bölcsőde, mini bölcsőde, 

b) nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó – a pályázat benyújtási 

határidejéig (legkésőbb a hiánypótlási határidőig) jogerőre emelkedett – érvényes 

építésügyi hatósági engedéllyel, amennyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, 

amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges;  

c) nem rendelkezik az e kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői 

nyilatkozattal arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély, 

amennyiben a pályázatában arról nyilatkozik, hogy nem szükséges építésügyi hatósági 

engedély a célok megvalósításához; 

d) az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentációt nem az 1.11. pontban meghatározott 

tervező adta ki; 

e) nem vállalja a Pályázati Kiírás 3.2. pontjában rögzített előírások érvényesítését; 

f) a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van; 

g) adósságrendezési eljárás alatt áll; 

h) azon intézmény/telephely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a pályázatban 

szereplő beruházást – azonos műszaki tartalommal – hazai vagy uniós forrásból már 

megkezdte és még nem fejezte be, vagy a beruházáshoz más hazai, illetve uniós forrásból 

támogatást kapott; 

i) olyan épületen kíván beruházást megvalósítani, amely nem, vagy nem kizárólag települési 

önkormányzat(ok) tulajdonában áll és a nem települési önkormányzati tulajdonos nem járul 

hozzá a tulajdonnak legkésőbb a beruházás megkezdéséig történő átadásához. A hozzájárulás 

igazolásához a tulajdon átruházást igazoló okiratot, szerződést szükséges a pályázathoz 

csatolni.  

 

5. Pályázatok benyújtása: A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 

önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen 

történik. A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a 

Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: 

Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen 

történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.  
Pályázatok benyújtásának határideje: 

a) elektronikus feltöltés lezárása: 2017. szeptember 28. 16 óra, 

b) papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 29. 

 

 

E határidők elmulasztása jogvesztő. 

 

 


