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Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag X

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag X

Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag

Varosiizemeltetesi Bizottsag

Hatarozati javaslat:
A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag es a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenldsegi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyala- 
sat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es dontes tartalmanak reszletes ismertetese
dnkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztesek - 2022. cfmu palyazati kiiras:
A helyi onkormanyzatokert felelds miniszter az allamhaztartasi miniszter egyetertesevel 2022. 
januar 4-en palyazatot hirdetett a Magyarorszag 2022. evi kdzponti koltsegveteserol szolo 
2021. evi XC. torvenyben foglaltak szerint: az „Onkormanyzatok feladatellatasat szolgalo 
fejlesztesek tamogatasara”.
A palyazat celja a telepulesi onkormanyzatok altal fenntartott bolcsodebe es ovodaba jaro 
gyermekek minel magasabb szinvonalon torteno ellatasa, az egeszsegugyi alapellatas biztosi- 
tasa, felteteleinek javitasa erdekeben megvalosulo fejlesztesek tamogatasa, valamint a kozos
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onkormanyzati hivatal szekhelyenek az igazgatasi tevekenyseg biztositasa erdekeben torteno 
fejlesztesenek, felujitasanak tamogatasa. Celja tovabb a rendszeres testmozgas elosegitesehez 
sziikseges feltetelek megteremtese, valamint az dnkormanyzat tulajdonaban levo, belteriileti 
kozlekedesi infrastruktura fejlesztesek megvaldsulasanak tamogatasa.

Palyazati celok:
a) Kotelezo onkormanyzati feladatot ellato intezmenyek fejlesztese, felujitasa jogcim

aa) Meglevo, bolcsodei ellatast nyujtd intezmeny epiiletenek vagy helyisegenek 
— kapacitasbovitessel nem jard — infrastrukturalis fejlesztese, felujitasa
ab) 70%-os kapacitas kihasznaltsagot meghaladd dvodai nevelest vegzd intez
meny infrastrukturalis fejlesztese, felujitasa, belso atalakitasa (a tovabbiakban: 
ovodafejlesztes)
ac) Egeszsegugyi alapellatast szolgalo (haziorvosi, hazi gyermekorvosi ellatas, vedo- 
noi szolgalat, fogorvosi alapellatas) epulet vagy helyiseg infrastrukturalis fejlesztese, 
felujitasa (a tovabbiakban: egeszsegugyi fejlesztes)
ad) Kozos onkormanyzati hivatal szekhelyenek infrastrukturalis fejlesztese, felujitasa 
(a tovabbiakban: hivatalfejlesztes)

b) Ovodai, iskolai es utanpotlas sport infrastruktura-fejlesztes, felujitas jogcim
c) Belteriileti utak, jardak, hidak felujitasa jogcim

Palyazas feltetelei:
• Egy dnkormanyzat az a)-c) pontok kozul csak egyre nyujthat be palyazatot.
• a) tamogatas eseten egy intezmeny fejlesztese tamogathato, ami erintheti az intezmeny 

tobb szekhelyet is
• ab) eseten legfeljebb egy sportletesitmeny fejlesztese vagy uj sportletesitmeny letreho- 

zasa tamogathato
• Benyujtasi hatarido: 2022. februar 4.
• Dontes: 2022. marcius 31.

Finanszirozas feltetelei:
• Vissza nem teritendo tamogatas
• Maximalisan igenyelheto brutto dsszeg (AFA nem igenyelheto vissza)

a) celra: 40 millid Ft
b) celra: 20 millio Ft
c) celra: 60 millio Ft

♦ Tamogatas intenzitas: a palyazo ipariizesi adoero-kepessege alapjan. VIII. keruletre: 
50 %.

Ertekelesi szempontok:
A dontest megalapozd ertekelesi szempontok fokent:

• hatranyos helyzetti dvodasok, bolcsodesek szama;
• ovoda eseteben a kihasznaltsagi mutatok;
• az egy fore jutd ipariizesi adoero kepesseg.

Intezmenyek fejlesztese, felujitasa eseten elonyt elveznek:
• a fenntartasi koltsegek csokkenteset celzo fejlesztesek (nyilaszard csere, hoszigeteles, 

futeskorszerusites),
• energetikai korszeriisites.
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Javaslat a palyazatra: Jozsefvarosi Ovodak Varunk Rad Tagovoda neveldtestiileti szobajanak 
kialakitasa
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelesi-oktatasi intezmenyek miikddeserdl es a koz- 
nevelesi intezmenyek nevhasznalatardl szol. A 161. § (2) bekezdese szerint a kotelezo (mini
malis) helyisegeket valamint az egeszseg- es munkavedelmi eszkozoket [a tovabbiakban: kd- 
telezd (minimalis) helyiseg- es eszkdzjegyzek] a rendelet 2. melleklet tartalmazza.
A 2. melleklet: „JEGYZEK a nevelesi-oktatasi intezmenyek kotelezo (minimalis) felszerele- 
seirdl” igy nyilatkozik a neveldtestiileti szobarol, mint kotelezoen elkiildnitett helyisegrol.
Neveldtestiileti szoba minimalis berendezese:

• asztal, ami egyben eszkoz elokeszito munkaasztal is - pedagogusletszam figyelembe 
vetelevel

• szek pedagogusletszam szerint 1 db/fo
• konyvtari dokumentumok (legalabb 500 tetel) az ovoda-pedagogusok felkesziilesehez
• 2 konyvszekreny, mely legalabb otszaz konyvtari dokumentum tarolasara 

alkalmasszamitdgep, intemethozzaferessel, periferiakkal (periferiak pl.: multifunkcids 
eszkoz, azaz pl. szkenner, nyomtatd, fenymasold), hangszoro, projektor, vagy interak- 
tiv kijelzo, erosito, mikrofon, stb.)

A 1086 Budapest Csobanc utca 5. szam alatt mukodo Jozsefvarosi Ovodak Varunk Rad Tag- 
ovodaban jelenleg nines elkiildnitett neveldtestiileti szoba.
A funkeiot az dvodaban ugy oldjak meg, hogy az egyik csoportszoba jelenleg tobb funkcioval 
bir: a pszicholdgus, a fejleszto pedagdgus tovabba a logopedus hasznalja rendszeresen a 
gyermekek igenyeinek megfeleloen es tervezett foglalkozasok fuggvenyeben. Tovabba e cso- 
portszoban keresztiil erheto el a soszoba, melyet a gyerekek rendszeresen hasznalnak relaxa- 
cids es egeszsegvedelmi eelokra. A gyerekek a sdszobat most a neveldtestiileti szobanak 
hasznalt csoportszoban keresztiil kozlekedve erik el.
A jogszabalyi megfeleles, valamint a jobb munkakoriilmenyek biztositasa erdekeben celszerii 
a neveldtestiileti szoba kialakitasa egy, az dvoda udvaran allo, jelenleg hasznalaton kiviili 
gazdasagi epulet atalakitasaval es felujitasaval.
Indikativ arajanlatok alapjan a felujitas koltsege brutto 19 millid Ft, mely az alabbi munkala- 
tokat jelenti:

• meglevb falak bontasa, a keletkezett sitt kontenerbe deponalasa;
• teljes korii villanyszerelesi munkak: villanyvezetekek csereje, gyengearam kiepitese, 

biztositek tabla csereje, lampak csereje;
• uj miianyag ablakok es uj muanyag ajtdk beepitese;
• megmarado belteri ajtdk csiszolasa, gittelese, alapozasa, festese;
• gipszkarton falak epitese, almennyezetek epitese;
• meglevo es osszes fal glettelese, csiszolasa, alapozasa, festese;
• uj laminalt parketta lerakasa szegolecekkel;
• klima rendszer kiepitese, telepitese;
• uj fates kialakitasa, kiepitese;
• emeleten levo gipszkartonozas belteri ajtdkkal kiepitve;
• emeleten levo kartonok glettelese, csiszolasa, alapozasa, festese.

Jelen palyazati feltetelek szerint egy onkormanyzat egy palyazatot nyujthat be. Budapest Fo- 
varos VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzata hosszu tavu tervenek tekinti a gyermekbarat 
onkormanyzat megvalositasat es fenntartasat, melyhez hozzajarul az ovodak infrastrukturalis 
korulmenyeinek javitasa is.
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A palyazatban a brutto 19 millid forintos osszkoltseg 50%-ara, azaz 9,5 millio forintra palya- 
zik az Onkormanyzat vissza nem teritendo tamogataskent. A maradek 50%-ot, azaz 9,5 millio 
forint onreszt a 2022. evi koltsegvetesben sziikseges biztositani.

Az alkalmassag szempontja

A felhivas szerint az ab) palyazati celnal (ovodafejlesztes) a 70 %-os kapacitas kihasznaltsa- 
got meghalado ovoda palyazhat.
A Jozsefvarosi Ovodak (JOK) hatalyos, 20210801/A/5 szamu alapit okirata szerint a Varunk 
Rad Tagovoda felveheto maximalis gyermek- es tanuloletszama 80 fd. A 2021-2022-es neve- 
lesi evben 78 gyermek nyert felvetelt az intezmenybe.

Az ertekeles szempontjai

Palyazati szempont Varunk Rad Tagovoda tenyadat
(bolcsode) es ovodafejlesztes eseten az in
tezmenybe jaro hatranyos helyzetii es halmo- 
zottan hatranyos helyzetii (bolcsodes) es 
dvodas gyermekek szama

2021-2022-es adatok szerint: a nevelesi 
evben felvett gyermekek mintegy 30 %-a, 
23 fd

ovoda eseteben a kihasznaltsagi mutatok 97,5 %
az onkormanyzat egy fore juto ipariizesi ado- 
ero-kepessege

a palyazat szerinti legmagasabb kategdriat 
meghaladja, > 50.000 Ft/fo

intezmenyfejlesztes eseten a fenntartasi kolt- 
segek csokkenteset celzo fejlesztesek, feluji- 
tasok (nyilaszarocsere, hoszigeteles, futes- 
korszerusites)

Az epiilet felujitasa ezen elemeket egyutte- 
sen tartalmazza

A Varunk Rad Tagovoda palyazata az alkalmassagi szemponton tul az ertekelesi szemponto- 
kat is maximalisan teljesiti, ezert kedvezd elbiralasban reszesiilhet.

II. A beterjesztes indoka

A helyi onkormanyzatokert felelos miniszter az allamhaztartasi miniszter egyetertesevel meg- 
hirdetett „Onkormanyzatok feladatellatasat szolgalo fejlesztese tamogatasara - 2022.” cfmu 
felhivasra palyazat benyujtasa es kotelezettseg vallalasa a palyazati onresz biztositasara.

III. A dbntes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja, hogy Jozsefvarosi Onkormanyzat sikeresen palyazzon vissza nem teritendo 
tamogatasra. Amennyiben a palyazat nyer, a tamogatas a 19 millio forint bsszes kdltseg 50%- 
at fedezi. Az onresz biztositasara 9,5 millid Ft osszegben elozetes kotelezettsegvallalas forma- 
jaban fedezet biztositasa sziikseges az Onkormanyzat 2022. evi kdltsegveteseben.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet ismertetese

A Kepviselo-testulet dontese a Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szdlo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny a 41. § (3) bekezdesen es a 107. §-an alapul.
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Hatarozati javaslat 
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 

..../2022. (......... ) szamu hatarozata

az „Onkormanyzati feladatellatast szolgald fejlesztesek - 2022. ’’palyazattal kapcsolatos 
dontes meghozatalara

A kepviselo-testiilet ugy dont, hogy

1. a Jdzsefvarosi Ovodak Varunk Rad Tagovoda neveldtestiileti szobajanak kialakitasa cel- 
jabol palyazatot nyujt be a Belugyminiszterium altal kifrt „Onkormanyzati feladatellatast 
szolgalo fejlesztesek - 2022. ” cimu palyazatra;

2. a hatarozat 1. pontja alapjan az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben penziigyi 
fedezetet biztosit a palyazat onreszehez 9 500 000 Forint osszegben;

3. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a hatarozat 1. pontja szerinti palyazat benyuj- 
tasarol, valamint a hatarozat 2. pontban meghatarozott eldiranyzatnak az Onkormanyzat 
2022. evi kbltsegvetesebe tortend betervezeserdl.

Felelds: polgarmester
Hatarido: hatarozat 1. pontja eseteben 2022. januar 20., a hatarozat 2. pontja tekinteteben az 
onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek elfogadasa, a hatarozat 3. pontja tekinteteben a pa
lyazat benyujtasanak hatarideje 2022. februar 04., az eldiranyzat tervezesenek hatarideje az 
onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek elfogadasa.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly (a 
koltsegvetes tervezese tekinteteben), Gazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest, 2022. januar .

dr. Eross Gabor 
alpolgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

aitfs Csilla
j^yzo
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