
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
 
A Pénzügyminisztérium által 2018-ban kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” keretében         

Újbuda Önkormányzata bruttó 224 millió Ft pályázati támogatást nyert el bölcsődei ellátást            
nyújtó intézmény fejlesztésének támogatására. A támogatással az Újbuda Önkormányzata         
által fenntartott Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.)          
telephelyén, az Újbudai Bóbita Bölcsődében (1116 Budapest, Fonyód utca 3-5.) a jelenlegi            
132 férőhely további 28 férőhellyel (két csoportszobával) történő bővítése valósul meg. 

 
A bővítés során kialakításra kerül a csoportszobákhoz kapcsolódó gyermekfürdő,         

átadóhelyiség, kisgyermeknevelői szoba, tárolóhelyiség, pszichológus részére munkaszoba és        
sószoba is, továbbá az udvarról megközelíthető gyermekfürdető, takarítószer-raktár,        
akadálymentes mosdó. Az intézmény udvarán új parkoló, akadálymentes parkoló és új           
játszóudvar is létesül. Az energiahatékonyság érdekében sor kerül a teljes épület homlokzati            
hőszigetelésére, valamint napelem-rendszer elhelyezésére is. A pályázati célnak és a          
működési feladatnak megfelelően a tárgyi feltételek, berendezés, eszközök biztosítása (pl.:          
gyermekasztal stb.) is a beruházási program része. 

 
A kivitelezés a korábban meghatározott műszaki tartalom szerint az ütemezésnek          

megfelelően halad. A munkaterület átadása még 2020 októberében várható. A beruházás           
megvalósítása érdekében Újbuda Önkormányzata a Támogatói Okirat értelmében 133 410          
ezer Ft önrészt vállalt. A projekt befejezési, a támogatás végső felhasználási határideje 2020.             
december 31. Ezen határidőig be kell fejezni az építési beruházást, a számlák pénzügyi             
teljesítésének meg kell történnie, rendelkezésre kell állnia az épületrész használatbavételi          
engedélyének, továbbá Budapest Főváros Kormányhivatalához be kell nyújtani a működési          
engedély (szolgáltatói nyilvántartásba vétel) iránti kérelmet. A határidőt követően Újbuda          
Önkormányzata számára 90 nap áll rendelkezésre a teljes elszámolásra. 

 
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás során a pályázatban benyújtott szakmai és            

műszaki tartalom módosult, a támogatás sikeres elszámolása érdekében szükséges a          
Támogatói Okirat módosítása, mivel a tényleges költségek a közbeszerzési eljárást követően           
váltak ismertté. 

 
A megvalósulás teljes költsége a módosított költségterv szerint 367 804 201 Ft 
A pályázati támogatás elnyert bruttó összege 224 000 000 Ft 
A biztosítani szükséges saját forrás bruttó összege 143 804 201 Ft 



 
A Támogatói Okirat módosítása elősegíti a pályázat során elnyert támogatás          

szabályszerű, a tényleges adatokkal történő elszámolását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a Támogatói Okirat           

módosításának kezdeményezésére vonatkozó határozatot szíveskedjék elfogadni. 

Budapest, 2020. október 6. 
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