
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről          
szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53.             
Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsőde fejlesztési programról szóló           
1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és              
újonnan létrehozandó települési önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó         
intézmények fejlesztésének támogatására. 

Újbuda Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az 1116 Budapest, Fonyód utca 1-7.           
szám alatti Újbudai Bóbita Bölcsőde bővítése tárgyában. 
Az Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.) az Újbudán a 0-3             
éves korú gyermekek napközbeni ellátását 852 férőhelyen biztosítja. Az intézmény által           
nyilvántartott várakozók száma jelenleg közel 90 fő. 
Figyelembe véve a kerületi szabályozási terveket, Újbuda lakosságszámának emelkedése,         
ezzel együtt a gyermeklétszám növekedése várható az elkövetkező években. 
Az Újbudai Bóbita Bölcsőde jelenleg 11 csoportszobával működik. Az Önkormányzat a           
férőhelyek bővítését, a meglévő épület hőtechnikai felújításának befejezését, valamint a          
játszóudvar átalakítását tűzte ki célul. A két új csoportszoba és a kapcsolódó kiszolgáló             
helyiségek (átadó és gyermekfürdető) összesen 28 gyermek ellátását tudja biztosítani.          
Energiamegtakarítási és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, a bővítéssel egy         
időben megtörténhet a meglévő épület hőtechnikai felújítása az utólagos hőszigeteléssel és a            
tetőn napelemek elhelyezésével. 

A pályázati támogatás mértéke maximum 300 millió forint, de férőhelyenként legfeljebb           
bruttó 8 millió forint. A támogatás maximális intenzitása függ a Pályázó egy lakosra jutó              
adóerő-képességétől. 

A kialakítandó férőhelyszámot és Újbuda Önkormányzata egy lakosra jutó adóerő-képességét          
figyelembe véve az elnyerhető támogatás maximális összege: bruttó 224 000 000 Ft. 
Az Újbudai Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatósága által készített költségterv         
szerint a beruházás várható teljes költsége:  bruttó 357 410 000 Ft, 
az Önkormányzat részéről szükséges saját forrás                                 bruttó 133 410 000 Ft.  
A saját forrás biztosítása a 2019-2021. években szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a pályázat benyújtásáról           
és a saját forrás biztosításáról szóló határozatot, valamint a beruházás megvalósítási és            
finanszírozási ütemtervét szíveskedjék elfogadni. 
 
Budapest, 2019. február 19. 
 
 
 dr. Molnár László 


