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Tárgy: Döntéshozatal a a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése” elnevezésű pályázaton való részvételről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Önkormányzat Elnöke 2019. május 17. napján kelt elektronikus levelében 

megkereséssel fordult Önkormányzatunkhoz, az alábbiak szerint:  

 

„Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

  

Tájékoztatom, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ellenőrzéseket 

követő teljes forráslehívásának a biztosítása érdekében lehetőség nyílik a TOP Éves 

Fejlesztési Keretének (ÉFK) jelentős keretemelésére, mely többletforrást - megyénként 0,5-

3,0 Mrd Ft-ot - kifejezetten bölcsődei férőhelyek létesítésével a Kormány Családvédelmi 

Akciótervének megvalósítására szükséges felhasználni.  

Ennek érdekében a TOP Irányító Hatósága a megyei önkormányzatokat, mint területi 

szereplőket kérte fel arra, hogy mérjék fel és adjanak visszajelzést arról, hogy a megye 

területén mekkora további bölcsődei férőhelyek létesítésére vonatkozó igény azonosítható. 

Fentiekre való tekintettel, kérem szíveskedjen legkésőbb 2019. május 22-én munkaidő végéig 

visszajelezni arról a teruletfejlesztes@bekesmegye.hu e-mail címre, hogy jelentkezik-e  

bölcsődei férőhelyek létesítésére vonatkozó alátámasztott projekt-, és forrásigény az Önök 

településén és legkésőbb július végéig képesek-e a támogatási kérelmüket benyújtani a TOP-

1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra.  

  

A mihamarabbi felhívásnyitás és sikeres projektmegvalósítás érdekében várom gyors 

visszajelzését! 

 

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke” 

 

A megkeresés alapján dr. Nagy Béla György polgármester válaszában az alábbiakat közölte: 

 

„- A TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű 

pályázaton részt kívánunk venni, 8 férőhelyes csoportszoba kialakításával és a hozzá tartozó 

pályázati elemek megvalósításával. 

- A projekt megvalósítására mindösszesen 120.000.000.- Ft-ot kívánunk igénybe venni. 

- A pályázat benyújtását 2019. július végéig teljesíteni tudjuk. 

A képviselő-testület végleges döntését várhatóan 2019. május 28-án hozza meg. 

 

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét! 

 

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György” 

 



 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése” elnevezésű felhívásra. 

A benyújtandó pályázat lényegi elemei: 

- 8 férőhelyes csoportszoba kialakítása a hozzá tartozó pályázati elemek megvalósításával; 

- Az igényelt pályázati összeg: 120.000.000.- Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. május 24. 
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