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Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz-3.3.1-21  

Pályázati összefoglaló - tervezetből készült 
 
1. Pénzügyi feltételek: 

• Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

• Támogatás összege: megyénként eltérő min. és max. támogatási összeg lehetséges a 

területspecifikus mellékletek szerint 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 29,420 Mrd  

• Támogatási előleg: 100%  

• Saját forrás szükséglet: nincs 

• Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 36 hónap 

• Pályázat benyújtása: területspecifikus mellékletek szerint 

 

Konzorciumi formában is van lehetőség pályázni.  

 

2. Pályázók köre: 

Bölcsődei/óvodai ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok 
gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást 
igénylők körébe tartoznak 

- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);  

- Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);  

- Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);  

- Egyházi jogi személy (GFO 55);  

- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 
szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);  

- Közalapítvány (GFO 561);  

- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);  

- Önkormányzat többségi2 tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).  

Ha a fenntartó és tulajdonos személyes eltérő – de mindkettőnek a fenti körbe kell tartoznia – akkor a 
fenntartó/tulajdonos fél hozzájárulása is szükséges a kérelem benyújtásához.  
 
A 3000 fő vagy afölötti lakónépességű települések esetén új bölcsődei/mini bölcsődei/családi 
bölcsődei férőhelyek létrehozására irányulóan nem nyújtható be támogatási kérelem olyan 
intézmény/szolgáltatás férőhelybővítésére/kialakítására vonatkozóan, melyek tervezett fenntartói:  

- Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);  
- Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);  
- Egyházi jogi személy (GFO 55).  

Amennyiben bérelt épületben történik a fejlesztés, és a bérelt épület tulajdonosa nem tartozik a 
támogatást igénylők körébe, a támogatási kérelem benyújtására kizárólag a fenntartó jogosult. 
 
Csak eszközbeszerzést tartalmazó támogatási kérelem esetében a támogatási kérelem benyújtására 
kizárólag az intézmény fenntartója jogosult.  
 
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a 
projektelőkészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés és műszaki ellenőr tevékenységek 
megvalósítására az alábbi szervezetek:  

- Megyei önkormányzat (GFO 321);  

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy 
önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik.  

- Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, 
közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  
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Megvalósítási helyszín:  
A kevésbé fejlett régiók településein, kivéve a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott 

azon városokat, amelyek a Fenntartható Városfejlesztés felhívásra jogosultak kérelmet benyújtani. 

 

Nem nyújtható támogatás:  

- 3 000 fő vagy afeletti lakónépességű települések esetében az új bölcsődei/mini 

bölcsődei/családi bölcsődei férőhely létrehozása (új létesítése, újra nyitás, meglévő férőhelyek 

bővítése) önkormányzati (GFO 321, 327, 351, 353, 371, 373) és egyházi (GFO 55) 

fenntartó esetében. 

- olyan nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmény feladatellátási helyeinek 

fejlesztésére irányul, ahol az óvodai felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, fizetési 

kötelezettséghez kötött. 

 

3. Önállóan támogatható tevékenységek: 

A. Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodai intézmények 
fejlesztése, beleértve: 

a) új intézmény/telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése,  

b) bezárt telephely/feladatellátási hely újra nyitása,  

c) meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése,  

d) meglévő férőhelyek bővítése:  
d1) bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, a családi bölcsőde 
esetén egy új családi bölcsőde indításával való férőhely bővítés,  

d2) óvoda esetében legalább egy új, 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával 
történő férőhelybővítés.  

e) eszközbeszerzés:  

e1) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), 
eszközök (pl.: fejlesztő eszközök, egyéb jogszabályi kötelezettség miatti 
eszközbeszerzés) beszerzése közvetlenül a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai 
neveléshez kapcsolódóan,  

e2) informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, 
vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése a bölcsődei neveléshez, 
gondozáshoz, óvodai nevelési munkához kapcsolódóan,  

e3) óvodák esetében élménypedagógiai módszerek alkalmazásához, a gyermekek 
komplex személyiségfejlődéséhez, illetve az iskola megkezdéséhez szükséges készség- 
és képességfejlődéshez szükséges fejlesztő játékok, egyéb eszközök beszerzése.  

 
Az A) a) - d) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható:  

1) meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, 
épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),  

2) meglévő épület/helyiség átalakítása,  

3) meglévő épület/helyiség bővítése,  

4) ingatlankiváltás,  

5) új építés,  

6) ingatlanvásárlás,  

7) udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-
fejlesztése, növelése, ivókút építése, fizikai aktivitásra építő programok infrastrukturális 
hátterének kialakítása).  

 

Új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhely létrehozása önkormányzati (GFO 321, 
327, 351, 353, 371, 373) és egyházi (GFO 55) fenntartó esetében, kizárólag a 3000 fő alatti 
lakónépességű települések esetében támogatható. 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

- Akadálymentesítés 

- Infokommunikációs akadálymentesítés 

- Azbesztmentesítés 
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- Energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok érvényesítése 

- Nyilvánosság biztosítása  

 

4. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

1. Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése és kapcsolódó 
berendezési tárgyak, eszközök beszerzése  

2. Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése  

3. A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes 
parkoló-férőhely fejlesztése  

4. Megújuló energiaforrások kialakítása  

5. Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése  

6. Járműbeszerzés - meghatározott elvárások teljesülése esetén támogatható.)  

7. A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és 
időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása  

8. Gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése  

9. Tanmedence felújítása, bővítése (kizárólag óvodai intézmény esetén)  

10. Babakocsi tároló létesítése  

11. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást nyújtó intézmény 
weboldalainak fejlesztése, kialakítása  
 

Műszaki, szakmai elvárások:  
- Önkormányzati tulajdonban lévő, korábban bölcsődeként/óvodaként működtetett épület újra 

nyitása esetén a támogatási kérelem benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges. 
A határozatot a támogatási kérelemmel együtt szükséges benyújtani. Óvodai épület újra 
nyitása az Emberi Erőforrások Minisztériumának előzetes támogató nyilatkozatához 
kötött. 

- A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a bölcsődei csoportszoba hasznos 
alapterületének gyermekenként legalább 3 m2-nek kell lennie.  

- Bővítés minimális mértéke legalább 1 bölcsődei, mini bölcsődei csoportszoba, vagy 1 új 
családi bölcsőde létrehozása.  

- A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde és mini bölcsőde), valamint szolgáltatások 
(családi bölcsőde) kialakítását és férőhelybővítését célzó fejlesztések esetében, a projekt 
tervezésébe és a szakmai kivitelezés nyomon követésébe bölcsődei módszertani szakértő 
bevonása kötelező.  

- Meglévő óvoda fejlesztése abban az esetben támogatható, amennyiben a fejlesztendő 
feladatellátási hely férőhely kihasználtsága (beíratott gyermekek száma) a támogatási 
kérelem benyújtásának időpontjakor az aktuális nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok 
alapján eléri a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám legalább 
60,00%-át.  

- Férőhelybővítést célzó fejlesztés kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a 
férőhelyek kihasználtsága (beíratott gyermekek száma) a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjakor az aktuális nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján eléri a 
feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám legalább 90,00%-át.  

- Óvodai férőhelybővítés, új férőhelyek létrehozása esetén kizárólag olyan fejlesztések 
támogathatóak, melyek keretében az érintett feladatellátási helyen minimum egy új, 
legalább 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával történő óvodai férőhelybővítés, 
férőhelylétesítés valósul meg.  

- Főzőkonyha fejlesztése abban az esetben támogatható a jelen konstrukcióban, ha a 
főzőkonyha legalább 51%-ban bölcsődei ellátási formák és óvodák számára állít elő 
adagszámokat és az ezen kívüli adagszámok a Nkt. 7§ (1) b)-g), i)-k), valamint a 20. § (1) 
szerinti köznevelési intézmények és szociális ellátások adagszámai. Egyéb esetben (ha 
kisebb arányú a bölcsődei vagy óvodai adagszám, akkor más TOP PLUSZ konstrukcióban 
támogatható)  

- Ha a főzőkonyha for-profit típusú étkeztetés is végez, akkor az adott fejlesztésre jutó 
költségeket az előző évi összesített és a következő évi tervezett adagszámok alapján 
arányosítani szükséges. 
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5. Elszámolható költségek: 

- Projekt előkészítés (tanulmányok, tervek, szükségletfelmérés, közbeszerzés, egyéb 
előkészítési költségek) 

- Beruházáshoz kapcsolódó költségek: 

- Ingatlanvásárlás, területelőkészítés,  

- Építés – új építés, átalakítás, bővítés, felújítás 

- Eszközbeszerzés, Immateriális javak költségei 
- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

- Műszaki ellenőr, egyéb műszaki szolgáltatás, egyéb szakértői szolgáltatás, 
nyilvánosság biztosítása, egyéb szolgáltatások  

- Projektmenedzsment – személyi jellegű és szakértői szolgáltatás díja 
- Tartalék 

 
A következő költségtípusok átalány alapján elszámolható költéségek, átalány mértéke 7%:  
1) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai: 

- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei c. költségtípus 
- Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség c. költségtípus 

2) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa 
 
Az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása során a költségek felmerülését nem kell 
alátámasztania pénzügyi háttérdokumentumokkal.  

 

Költségtípus 
 Maximális mértéke az 
összes elszámolható 

összköltségre vetítve (%) 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1,00 % 

Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 
stb.)  

2,00 % 

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök 
Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit  

1,00 % 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,50 % 

Ingatlanvásárlás 2,00 % 

Tartalék 5,00 % 

 
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe kell venni az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírásokat. 
 
A meghatározott korlátok módosíthatók, de a közbeszerzés + területelőkészítés + műszak ellenőr + 
ingatlan vásárlás + nyilvánossági biztosítása együttesen nem haladhatja meg a 6,5 %-ot. Az 
ingatlanvásárlás költségtípusra a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani 
legfeljebb 10%-ig 
 
Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok 

Költségtípus 
A projekt elszámolható költségei 
arányában számított %-os korlát  

Maximális 
elszámolható mérték 

(Ft)  

Tanmedence fejlesztése, bővítése  legfeljebb 20 % - 

Legfeljebb 15 személyes kisbusz 
beszerzése a Felhívás 2.3. C) 4) 
pontja szerint 

- 
bruttó 20 millió 

Ft/projekt 

 
6. Egyéb fontos információ:  

- TSZ hatálybalépést követő 18 hónap alatt kell elkészülnie (1. mérföldkőre) 

- Teljes műszaki dokumentáció, építési engedélyek, tervezői nyilatkozatok, energetikai 
tanúsítványok 

 
Megvalósításra vonatkozó dátumok: Legfeljebb 36 hónap. 
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7. Csatolandó mellékletek: 

- Érintett intézmény alapító vagy létesítő okirata 
- Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (kizárólag bölcsődei ellátások 

esetében)  
- Megalapozó dokumentum 
- Hozzájáruló/támogató nyilatkozatok (amennyiben releváns) 
- Férőhely kihasználtsági adatok igazolása 
- Építési beruházás esetén helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és 

rövid műszaki leírás (lehetőség van bölcsődei koncepció- és kiviteli mintatervek 
felhasználására is)  

- HEP  
 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/30 330-5159 
 
Juhász Bálint 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 


