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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. augusztus 11-i ülésére 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére (bölcsődei ellátás biztosítása 

Lajosmizse városban). 
 
 
  Ikt.sz: I./9078/2/2010. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési 
pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjéről szóló 8/2010. (II.26.) 
ÖM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján pályázat benyújtására nyílt lehetőség, amely az 
önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosító szociális és gyermekjóléti ellátást 
nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás saját forrás 
kiegészítéséhez nyújtható be. 
 
A pályázati kiírás alapadatai: 
 

Az EU Önerő Alap támogatás igényelhető az Európai Unió támogatásai iránt a 2007-2013 
programozási időszakra a rendeletben meghatározott célok megvalósítása érdekében 
benyújtott és nyertes önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forrás 
kiegészítéséhez, amennyiben: 

a) az uniós forrásról szóló - legalább első körös - támogatói döntés 2009. évben 
megszületett, és 

b) az uniós támogatási szerződés aláírására az előző évi rendeletben rögzített benyújtási 
határidőt követően (2009. október 1.) került sor, valamint 

c) a pályázó EU Önerő Alap támogatást akkor igényelhet, ha a fejlesztés nem kezdődött 
meg, vagy amennyiben a fejlesztés megvalósítása folyamatban van, annak műszaki-pénzügyi 
lezárása az EU Önerő Alap támogatási igény benyújtását követő 60 napon belül nem történik 
meg. 
 
 Az EU Önerő Alap támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázó 
költségvetésében vállalt saját forrásának százalékában kifejezve a szociális és gyermekjóléti 
ellátást nyújtó intézmények szerinti pályázat esetében a 40 %-ot. 
 
A rendelet alapján a pályázó 2010. október 1-ig nyújthat be pályázatot. 
 

A fentiek alapján Lajosmizse Város Önkormányzata „Első Esély Program” – 
Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban című, DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0019 
azonosító számú pályázata támogatásban részesülhetne a pályázat benyújtása és pozitív 
elbírálása esetén. 

 
 
 
A bölcsődés pályázat elszámolható összköltsége 86 124 731 forint, amelynek saját 

forrás igénye 8 612 474.- forint. Sikeres pályázat esetén 3 444 990.- forint egyéb saját 
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forrást kiegészítő támogatásban részesülhetnénk, ezzel csökkentve az önkormányzat 
kiadásait. 

A rendeletben foglalt pályáztatásért a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági 
Főosztálya (továbbiakban: KSz) a felelős. A KSz-tel történt telefonos egyeztetéskor 
tájékoztattak, hogy az EU Önerő Alap támogatás mértékének számításakor a bölcsődés 
pályázat teljes önerejét kell alapul venni. Az önkormányzat a bölcsődét integrált szervezeti 
formában a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda szervezeti egységeként működteti majd, de 
mivel az alap pályázat bölcsőde kialakításról szól, így nem az óvodai nevelési és alapfokú 
oktatási intézmények 50 %-os támogatásának mértékét kell figyelembe venni, hanem a 
szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények 40 %-os támogatási intenzitását.  

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 

…../2010 (…………….) ÖH 
Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére. 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata 
pályázatot nyújt be az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjéről szóló 
8/2010. (II.26.) ÖM rendelet alapján az „Első Esély Program” – Bölcsődei ellátás 
biztosítása Lajosmizse városban című, DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0019 azonosító számú 
pályázat vonatkozásában a szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények 
szerinti támogatásra. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a gesztor 

önkormányzat polgármesterét a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a 
pályázati dokumentáció összeállítására, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat 
esetén a Támogatási Szerződés megkötésére. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a gesztor 

önkormányzat polgármesterét, hogy sikeres pályázat esetén az „Első Esély Program” – 
Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban című, DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0019 
azonosító számú pályázat vonatkozásában a 2010. május 05-én aláírt Támogatási 
szerződés módosítását előkészítesse és a módosított szerződést megkösse. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 11. 
 
Lajosmizse, 2010. július 28. 
 
   Basky András sk. 
     polgármester 
 


