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Bölcsőde fenntarthatósága

Tisztelt Képviselő-testület!
A legutóbbi testületi ülésen határoztunk arról, hogy a következő ülésen elétek tárom azokat a
lehetőségeket, amelyek önkormányzatunk számára a bölcsődei férőhelyek gazdaságos
működését eredményezhetik.
Időközben megnyertük a bölcsődei TOP-1.4.1.-es pályázatunkat. Az elmúlt testületi ülésen én
magam intettelek óvatosságra benneteket e pályázat elfogadásával kapcsolatban.
Mára, részben a pályázat megnyerése, részben pedig a megjelent 2018. évi költségvetési
törvény tervezetében foglaltak miatt módosítottam akkori álláspontomat, és most már az
elnyert pályázat elfogadása mellett teszem le a voksomat. Ehhez kérem a támogatásotokat.
Indokaim a következők:


A 2018-as költségvetési törvény gyökeresen új alapokra helyezi a bölcsődék
finanszírozását. A 12 gyermek után felvehető évi 494.100 Ft normatíván felül, már
110 %-ban lefinanszírozza a dolgozói béreket, illetve igényelni lehet miniszteri döntés
alapján a működési költségek lefinanszírozását is. Jelenleg a tapolcai bölcsőde vezető,
illetve az ajkai önkormányzat bölcsődéjének pénzügyesei kalkulálják számunkra az
ismert paramétereket figyelembe véve bölcsődénk tervezhető bevételeit. Előzetes
információik alapján ez évi 13-15 millió forint közé eső összeg lehet majd.



A MÁK május 18. éjfélig adott határidőt az elnyert pályázat elfogadására, illetve
visszautasítására, azaz a szerződés aláírására. Eddig kellett döntenünk arról, hogy
visszamondjuk-e a bölcsődénk megépítésének lehetőségét.



Átolvasva a tavaly beadott pályázatunkat szembesültem azzal a ténnyel, hogy a
pályázat beadási feltétele volt egy olyan nyilatkozat aláírása, amelyben arról
nyilatkoztunk, hogy a bölcsőde fenntartásának jövőbeni költségeivel és terheivel
tisztában van önkormányzatunk, és vállalja azokat.
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A fentiek tükrében már számotokra is érthető lehet, hogy alig van mérlegelési lehetőségünk,
illetve a jelen finanszírozási keretek ismeretében jóval kisebb terhet fog jelenteni bölcsődénk
fenntartása, mint azt az előző évek finanszírozásából következtetni lehetett.
Az ajkai és tapolcai bölcsőde vezetőivel egyeztetve arra a következtetésre jutottunk, hogy
előzetes kalkuláció alapján bölcsődénk tervezhető bevétele 13-15 millió forint közé esik.
Határozati javaslat:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………… határozata

Nyirád
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Terület
és
Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1-15 kódszámú A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével című felhívása keretében megvalósítandó
Bölcsőde létesítése Nyirád településen című projektet elnyerte, a támogatási
döntés összege 69.256.645 Ft.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Magyar
Államkincstárral kösse meg.
Felelős: Nagy Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Nyirád, 2017. május 15.

