
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. május 26-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  TOP-1.4.1-15 „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 

Komlón” című pályázat támogatása 
 
Iktatószám:   3369/2016.  Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 12.,21. 
pont. 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9. pont 
 
Meghívott: 
 

- Judikné Linde Teréz intézményvezető – Komló Városi Óvoda  
7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 

- Szabó Gabriella intézményvezető – Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Tanulás Szilvási Bölcsőde 7300 Komló, Függetlenség u. 28. 

 
 

A határozatot kapják: 
 

- Judikné Linde Teréz intézményvezető – Komló Városi Óvoda  
7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 

- Szabó Gabriella intézményvezető – Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Tanulás Szilvási Bölcsőde 7300 Komló, Függetlenség u. 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
TOP-1.4.1-15 számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívást a Területi- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Operatív Programok Irányító 
Hatósága hirdette meg az 1811/2015. (XI. 10.) Korm. határozat a Területi- és 
Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének 
megállapítása alapján. 
 
A gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a 
szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők 
munkavállalásának támogatása, a családok segítsége, különösen a hátrányosabb 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 támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel 
létrehozható bölcsődei ellátási formákat, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló 
leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve településen. 
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 
 
A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (férőhely bővítése, átalakítása, 
felújítása; udvar, játszóudvar felújítása; szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő 
helyiségek, szabadidős programok lehetőséget biztosító terek fejlesztése; tornaszoba, orvosi 
szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása) 
B) Eszközbeszerzés (bútorok és egyéb berendezési tárgyak; informatikai eszközök, 
berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli technológiák beszerzése) 
 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
 

- tanmedence felújítása, bővítése 
- gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése 
- a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és 

akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos 
jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes 
parkoló-férőhely létesítése is támogatható. 

- a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás 
- járműbeszerzés 
- megújuló energiaforrások alkalmazása. 

 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 
 
- Akadálymentesítés, azbesztmentesítés, energiahatékonysági intézkedések 
 (amennyiben a benyújtandó projekt esetében relevánsak). 
- Nyilvánosság biztosítása (az Általános útmutató a felhívásokhoz c. dokumentum 
 alapján). 
 
 
 



 
 

A pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
 
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31) 
- Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327) 
- Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 

373) 
- Egyházi jogi személy (GFO 55) 
- Közalapítvány (GFO 561) 
- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO57; GFO 599) 
- Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11) 
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg megyei szinten 
729 M Ft.  
 
A kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2016. május 23-ig lehetséges online módon, 
elektronikus kitöltő programon keresztül. A testületi ülés idejére a pályázat feltöltésre került, 
a határozati kivonat nem kötelezően csatolandó dokumentum, így az csak utólag kerül 
felcsatolásra. 
 
A pályázat keretében Komló Városi Óvoda intézményei és a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde által igényelt mozgásfejlesztő eszközök a 
gyermekek szabadban töltött játék idejének gazdagabbá, változatosabbá tételét célozzák meg. 
A cél, hogy a különböző életkorú gyermekek mozgásigényét minél változatosabb 
mozgáslehetőségek biztosításával segítsék.  
A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy az intézményeknél az évek során megoldásra váró, 
egyre sokasodó problémákat megszüntessük. A bölcsődébe és az óvodákba tervezett 
fejlesztések: 

- felszíni csapadékvíz elevezetésének megoldása, 
- kerítések felújítása, 
- lépcsőépítés, 
- párakapu és napvitorla telepítése, 
- töredezett, régi járdák helyett térkövezett járdák, 
- a Komló Városi Óvodában (Tompa Mihály utca), a Szilvási és a Kökönyösi 

Tagóvodában komplett villamoshálózat felújítása, 
- a Szilvási Tagóvoda melegítő konyhájának felújítása, akadálymentesítése, 
- játéktárolók felújítása, újak telepítése. 

 
A projekt teljes műszaki tartalma megtekinthető a Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeleti 
Iroda II. emelet 205-ös irodájában. 
 
A projektben Komló Város Önkormányzat számára igényelhető támogatás 121 327 000 Ft, 
melynek támogatási intenzitása várhatóan 100%-os. Amennyiben önerő igény lép fel, a 
pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést a Képviselő-testület ismételten megtárgyalja. 
 
Az 1. sz. mellékletben az összefoglaló táblázat intézményenkénti bontásban tartalmazza az 
építési beruházások, illetve az eszközbeszerzések, valamint a projekt megvalósításához 
szükséges szolgáltatások és egyéb tevékenységek költségeit. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottságvéleményének figyelembevételével a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjék. 



 
 

 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „TOP-1.4.1-15 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” tárgyú előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a TOP-1.4.1-15 pályázati konstrukció keretében jóváhagyja 
az „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat benyújtását legfeljebb 
bruttó 121 327 000 forint beruházási összköltséggel. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 
és a szükséges dokumentumok aláírására. 
 

2.) A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívás alapján a 
Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón 100%-os alap támogatási intenzitás 
mellett valósítható meg.  
 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 
összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve 
önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten 
megtárgyalja. 
 

 
 
Határid ő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
    
    
 
K o m l ó, 2016. május 18. 
 
        Polics József 
        polgármester   
   
 
  



 
 

 
 

1. sz. melléklet 
 

PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS 

SZOFT KÖLTSÉGEK 

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS, TERVEZÉS 6 066 300 Ft 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA 1 213 270 Ft 

MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁSOK 1 213 270 Ft 

PROJEKTMENEDZSMENT 3 033 175 Ft 

NYILVÁNOSSÁG 606 635 Ft 

TARTALÉK 6 066 350 Ft 

ÖSSZESEN 18 199 000 Ft 

ESZKÖZBESZERZÉS 

KOMLÓ VÁROSI ÓVODA  4 085 550 Ft 

HUNYADI ÓVODA 3 174 000 Ft 

SZILVÁSI ÓVODA 5 911 150 Ft 

GESZTENYÉSI ÓVODA 2 730 000 Ft 

KÖKÖNYÖSI ÓVODA 2 940 000 Ft 

KÖRTVÉLYESI ÓVODA 3 012 000 Ft 

MECSEKJÁNOSI ÓVODA 3 318 000 Ft 

BÖLCSÖDE 2 532 000 Ft 

ÖSSZESEN 27 702 700 Ft 

BERUHÁZÁS 

KOMLÓ VÁROSI ÓVODA  7 886 700 Ft 

HUNYADI ÓVODA 9 544 050 Ft 

SZILVÁSI ÓVODA 14 465 300 Ft 

GESZTENYÉSI ÓVODA 5 702 300 Ft 

KÖKÖNYÖSI ÓVODA 10 655 300 Ft 

KÖRTVÉLYESI ÓVODA 6 578 600 Ft 

MECSEKJÁNOSI ÓVODA 8 636 000 Ft 

BÖLCSÖDE 11 957 050 Ft 

ÖSSZESEN 75 425 300 Ft 

ÖSSZESEN 121 327 000 Ft 

 


