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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. január 12-i rendkívüli ülésére  
 
 
Tárgy: Döntés a „A Kistarcsai Tölgyfa Óvoda infrastruktúra fejlesztése”, valamint „A 
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése” megnevezésű pályázatok 
benyújtásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

2021. november 02. napján a Kormány TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú, 
„Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” címmel pályázati felhívást 
tett közzé bölcsődei és óvodai intézmények egészséges környezet és a hatékony nevelés 
infrastrukturális fejlesztése tekintetében, a minőségi szolgáltatások kirekesztés nélküli 
hozzáférés elősegítése érdekében. Ezen támogatási forma Kistarcsa Város Önkormányzata 
számára lehetőséget kínál a Kistarcsai Tölgyfa óvoda, valamint a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
fejlesztésére. 
 
I. Elsődleges cél a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda felújítása lett volna, de a pályázati felhívás 
nem tette lehetővé az intézmény fejlesztését, mivel a figyelembe venni szükséges októberi 
statisztika szerint, a beíratott gyermekek száma az OSA adatlapok alapján nem érte el a 
feladatellátási helyen felvehető maximális gyermeklétszám 60%-át. 
 
Ezért az intézményvezetővel szoros együttműködésben felmérésre kerültek a Tölgyfa 
óvodában elvégezni szükséges munkálatok, amely alapján a projekt keretében az alábbi 
munkálatok valósulnak meg: 
- eszközbeszerzés (udvari és benti fejlesztő játékok, informatikai eszközök, 
berendezések) 
- weboldal fejlesztés és infokommunikációs akadálymentesítés 
- napelem telepítése 
- udvarfejlesztés (kerítés felújítás, ivókutak telepítése, burkolatfelújítás, bejárati rámpa 
és előtető épül) 
- belső munkálatok (a csoportszobákra redőnyök kerülnek felszerelésre, a korábbi 
felújítással nem érintett csoportszobákban padló-, és ajtócsere, festés, mennyezeti 
armatúra és radiátor csere valósul meg). 
 
A beérkezett indikatív ajánlatok alapján a Tölgyfa óvoda fejlesztésének teljes 
összköltsége 159 313 553 Ft, mely költség teljes mértékben elszámolható a pályázatban 
nyújtható támogatás terhére. 
 

 



II. A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde tekintetében egy modern épületről beszélhetünk, melynek 
felújítására jelenleg nincs szükség, ezért a projekt keretében az épület fejlesztését tervezzük 
megvalósítani. Azon feladatokat, melyeket a VEKOP-6.1.1.15-PT1-2016-00061 számú 
támogatásból nem sikerült fedezni, azok jelen projekt keretében kerülnek pótlásra.  
 
A projektben az alábbi fejlesztések kerülnek megvalósításra: 
- udvari és beltéri fejlesztő játékok kerülnek beszerzése 
- napkollektoros rendszer kerül kiépítésre 
- weboldal fejlesztés és infokommunikációs akadálymentesítése valósul meg 
- a homokozók fölé árnyékolók kerül elhelyezésre 
- faültetés 
 
A beérkezett indikatív ajánlatok alapján a Tipegő bölcsőde fejlesztésének teljes 
összköltsége 44 049 089 Ft, mely költség teljes mértékben elszámolható a pályázatban 
nyújtható támogatás terhére. 
 
A projektek befejezéstől számított 5 évig a Felhívás 6.8 pontjában foglalt feltételeknek 
szükséges megfelelni, azaz: 
a) az infrastruktúra valamely elemében kizárólag olyan tulajdonosváltás következhet be, 
amelynek eredményeként egy cég vagy közszférabeli szervezet jogosulatlan előnyhöz nem 
jut; 
b) a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges 
változás nem következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket. 
 
A támogatási kérelmek összeállításakor igyekeztünk azon elemeket is betervezni, amelyek az 
elbírálásakor plusz pontot jelentenek, így a hallássérültek segítése érdekében indukcióshurok 
erősítő készülék kerül beszerzésre, infokommunikációs weboldal fejlesztés valósul meg, 
valamint környezeti nevelést segítő eszközök is beszerzésre kerülnek mindkét fejlesztéssel 
érintett intézményben. 
 
A támogatási kérelem benyújtására 1. szakaszban 2021.12.01. – 2022.01.14., 2. 
szakaszban 2022.05.16. – 2022.06.20. időszakokban van lehetőség. 
 
Az előterjesztés készítésének időpontjában a támogatási kérelem és a benyújtáshoz 
szükséges költségvetés elkészült, az előírt dokumentumok készítése, beszerzése 
megtörtént, az adatlapok elektronikus oldalon történő töltése folyamatban van, így a 
támogatási kérelem az 1. szakaszban kerül benyújtásra. 
 
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását: 
 

I. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 
 
- A projekt címe: Kistarcsai Tölgyfa Óvoda infrastruktúra fejlesztése 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 61. 
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 357/2 
- A pályázati felhívás száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21 



- A projekt összes költsége: 159 313 553 Ft 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 159 313 553 Ft 
- A pályázat benyújtásakor a TOP_PLUSZ forrásból származó támogatás igényelt 

összege: 159 313 553 Ft 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a Felhívás 6.8 pontjában foglaltaknak. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a fejlesztéssel 
érintett ingatlan per- és tehermentes, valamint a tulajdoni viszonyai rendezettek. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó 
jognyilatkozatok aláírására, a pályázat benyújtására, valamint a támogatási szerződés 
aláírására. 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtásának tekintetében 2022. január 14. 
Felelős: Juhász István polgármester 

 
II. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 
 
- A projekt címe: Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A. 
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 3144/28 
- A pályázati felhívás száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21 
- A projekt összes költsége: 44 049 089 Ft 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 44 049 089 Ft 
- A pályázat benyújtásakor a TOP_PLUSZ forrásból származó támogatás igényelt 

összege: 44 049 089Ft 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a Felhívás 6.8 pontjában foglaltaknak. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a fejlesztéssel 
érintett ingatlan per- és tehermentes, valamint a tulajdoni viszonyai rendezettek. 
 
 
 
 



Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó 
jognyilatkozatok aláírására, a pályázat benyújtására, valamint a támogatási szerződés 
aláírására. 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtásának tekintetében 2022. január 14. 
Felelős: Juhász István polgármester 

Kistarcsa, 2022. január 10.                                        
                                            
                                                                 Juhász István 
                                                                             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


