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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 100/2016. (IV.28.) közgyűlési határozatnak
és Szekszárd – Szedres - Medina Óvodafenntartó Társulás a 11/2016. (IV.18) TT határozatnak
megfelelően 2016. április 29-én pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz a TOP6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése” című felhívás alapján, melyet a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság
vezetője 97.046.685 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélt.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. október 1-ei keltezésű levelében a
Pénzügyminisztérium felé támogatási összeg növelésre vonatkozóan kérelmet nyújtott be. A
projektfejlesztési szakaszban az intézményvezetővel előzetesen egyeztetve a vállalt
indikátor, az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek
száma 10 főről 14 főre emelkedett. A megépült mini bölcsődében 14 férőhely került
kialakításra, melyet az alapító okirat és a működési engedély is alátámaszt. A pályázati
felhívás 5.6. pontja alapján és az Irányító Hatósággal történt egyeztetés szerint a fajlagos
építési költségkorlát, azaz a gyermekekre/férőhelyekre vonatkozó költségkorlát
megemelhető a nettó 62.000.000 Ft-ról (bruttó 78.740.000 Ft) nettó 86.800.000 Ft
(110.236.000 Ft)-ra az indikátorszám növelésével.
A Magyar Közlöny 2019. évi 45. számában megjelent a Kormány 1137/2019. (III.18)
határozata a projekt támogatásának növeléséről, mely alapján egyetért a támogatási összeg
növelésével. (1.sz. melléklet)
A támogatási összeg növelésével módosításra kerül a támogatási szerződés és a konzorciumi
együttműködési megállapodás. (2.sz. melléklet)
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.

Szekszárd, 2019. április 25.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2019. (IV.25.) határozata
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini
bölcsőde” című pályázat keretében a konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítását.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
dr. Haag Éva alpolgármester

2. felhívja alpolgármester asszonyt a konzorciumi együttműködési megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. április 26.
dr. Molnár Kata jegyző, dr. Haag Éva alpolgármester
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