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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. március 17-i ülésére 
 
Tárgy: Előkészítő döntések meghozatala a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 

fejlesztése” című pályázati kiírással kapcsolatosan 
 
Ikt.sz.: LMKOH/1277-3/2022.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2021. november 02-án megjelent a 
TOP_Plusz-3.3.1-21 azonosító számú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázati felhívás. A teljes pályázati felhívás és az azzal kapcsolatos 
dokumentumok a https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-331-21 elérhetőségen 
megtalálhatóak. 
 A pályázati felhívásra támogatási kérelmet 2022. július 03-tól 2022. szeptember 29-
ig terjedő időszakban lehet benyújtani. Jelen felhívás keretében infrastruktúra fejlesztés és 
eszközbeszerzés támogatható bölcsődei és óvodai intézmények vonatkozásában. A felhívásra 
támogatási kérelmet többek között helyi önkormányzatok és társulásai nyújthatnak be. A 
támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. 
 Általánosságban önállóan támogatható tevékenységként a bölcsődei és óvodai 
intézmények esetében az új intézmény/telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése, 
meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése, meglévő férőhelyek bővítése, 
eszközbeszerzés a támogatott. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek az akadálymentesítés, infokommunikációs akadálymentesítés, 
azbesztmentesítés, az energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítése 
szempontok érvényesítése, valamint a nyilvánosság biztosítása. Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek között szerepel a parkoló-férőhelyek fejlesztése, járműbeszerzés, 
kerékpártámaszok és tárolók kiépítése, stb. 
 A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 36 hónap áll 
rendelkezésre. A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának 
kezdete 2021.01.01. és vége 2029.06.29. 
 A pályázati felhívás megjelenését követően felvettem a kapcsolatot a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjével, aki a Rákóczi utcai 
óvodai tagintézmény épületének bővítését javasolta az alábbi helyiségek megépítésével 
pályázat benyújtás esetén: 
 

1.) Tornaterem 
2.) Tornaszertár 
3.) 2 db gyermek wc kézmosóval 
4.) logopédiai szoba (külön) 
5.) orvosi szoba (külön) 
6.) akadálymentes felnőtt wc 
7.) mosókonyha 
8.) raktár 
9.) ételhulladék tároló (most az udvaron van egy kis épület) 
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10.) óvónői szoba 10 főre – felnőtt wc és zuhanyzó összeköttetéssel (Igaz hogy nem 
lesz csoportszoba bővítés, de az óvónői szobát, már a három csoportszobára tervezzük, 
ahol hat óvónő, három dajka és egy ped. asszisztens van. A konyhás 1 fő 
személyzetnek van külön helyisége és a meglévő személyzeti wc-t tudja használni). 
Az óvónői szoba kialakítást jó tágasra kérnénk, mivel az öltözőszekrényeken kívül 
még egy nagy asztalnak is el kellene férnie 10 székkel, hogy a helyiséget lehessen 
használni megbeszélésre is. 

11.) kazán helyiség. 
 

 
Amennyiben az önkormányzat pályázni szeretne tárgyi pályázati kiírásra a szakmai 

munkát el kell kezdeni figyelembe véve a 2022. júliusába kezdődő pályáztatási határidőt. A 
pályázatot az önkormányzatnak konzorciumi együttműködésben kellene benyújtania a Bács-
Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel. 

A pályázat benyújtását megelőzően elengedhetetlen egy tervezővel való 
szerződéskötés, aki a pályázati dokumentáció részeként elkészíti az építészeti koncepciótervet 
az árazott költségbecsléssel, amelyből kiderül, hogy a pályázati költségvetésbe mely 
tevékenységek megvalósítása fér bele. 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy adjanak felhatalmazást 
részemre a három árajánlat bekérésére és a legkedvezőbb árajánlatot adóval történő 
szerződéskötésre az építészeti koncepcióterv vonatkozásában.  A tervezési szerződés 
megkötéséhez az önkormányzatnak fedezetet kell biztosítania 2022. évi költségvetésében, 
amely kiadás a pályázatban elszámolható költség lesz. 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
……../2022. (…..) ÖH 
Előkészítő döntések meghozatala a „Gyermeknevelést támogató 
humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírással kapcsolatosan 
           

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a TOP_Plusz-3.3.1-21 azonosító számú, „Gyermeknevelést támogató 
humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra történő támogatási kérelem 
előkészítésére, a szükséges ajánlatok bekérésére, szerződések megkötésére, majd az 
előkészített támogatási kérelem Képviselő-testület elé terjesztésére. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előkészítéshez szükséges 
maximum bruttó 1 millió forintot Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének „Nem 
intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása” elnevezésű 
táblázata „1. Önkormányzati igazgatási tevékenysége” sora „D. Dologi kiadások” 
oszlopa terhére elkülöníti. 

 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2022. március 17. 
  
Lajosmizse, 2022. március 09. 

 Basky András sk. 
polgármester  


