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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. szeptember 27-i ülésére 
 
Tárgy: Pályázat benyújtásának jóváhagyása a Magyar Falu Program keretében megjelent 

„Óvoda udvar” című alprogramhoz 
 
Ikt.sz.: LMKOHFL/878-3/2019. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közelmúltban megjelent a Magyar Falu Program keretében az MFP-OUF/2019 
kódszámú, az Óvoda udvar című alprogram. 
 A pályázat célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az 
óvodai udvar és kültéri eszközfejlesztés, támogatása, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élő 
gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének segítése. Önállóan támogatható 
tevékenységek közé tartozik a működő óvoda felújítása, átépítése, átalakítása, korszerűsítése 
és bővítése férőhelybővítéssel vagy férőhelybővítés nélkül. 

 Az eddig megvalósított (óvodabővítés) és beadott pályázatok (óvodai mosdók 
felújítása, bölcsőde létesítése) megvalósítása mellett az óvoda udvarának fejlesztésére is igény 
van. Az építendő bölcsőde területére kerül a jelenlegi babaház, mely helyett újat kell 
kialakítani tekintettel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletében 
foglaltakra. Az óvoda udvarán lévő mászóvár folyamatos karbantartást igényel és az állapota 
folyamatosan romlik, ennek cseréje is szükséges a gyermekek számára biztonságos feltételek 
teljesítéséhez. Amit még nem sikerült megoldani szintén az óvoda udvarán, hogy legyen egy 
ivókút, mely az intézmény Zöld Óvoda programjához is szükséges. 

Megvizsgálva a fenti eszközfejlesztési igényt 2019. szeptember 10. napján a projekt-
előkészítésre rendelkezésre álló rövid határidőre tekintettel pályázat került benyújtásra az 
óvoda udvar fejlesztésére 2.405.461.- forint értékben az előterjesztés mellékletében szereplő 
eszközök beszerzésére. A támogatási kérelemben 168.381.- forint összeg is tervezésre került, 
mely a megvalósítással kapcsolatos kiadásokat foglalja magában (pályázati dokumentáció 
összeállítása és projektmenedzsment) 

A támogatás vissza nem térítendő 100 %-os intenzitású. Lehetőség van a támogatás 100 
%-os költségének előlegként történő megigénylésére is. 

A pályázatokat 2019. szeptember 10. napjáig lehetett benyújtani. 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselők jóváhagyását az óvoda udvarának 

fejlesztésére benyújtott pályázat vonatkozásában. 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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Határozat-tervezet 

…../2019. (….) ÖH. 
Pályázat benyújtásának jóváhagyása a 
Magyar Falu Program MFP-OUF/2019 
kódszámú, Óvoda udvar című alprogramra 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat 
benyújtását a Magyar Falu Program MFP-OUF/2019 kódszámú, Óvoda udvar című 
alprogramjára a 6055 Felsőlajos, Óvoda utca 2. (266 hrsz) szám alatti óvoda udvarára 
új eszközök beszerzésére vonatkozóan. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, sikeres pályázat esetén a 
Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával 
kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 27. 
 
 
Felsőlajos, 2019. szeptember 19. 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 

FJV-1004 JÁTSZÓVÁR 
Kombinált játszóvár, a Diego játszóvár 
továbbfejlesztése, mely az alábbiakat 
tartalmazza: 2 db tornyot tetővel, -a nagyobbik 
toronyból egy fém csúszdatest jön ki, 3 db
különböző magasságú nyújtót, a magasabb 
torony alatt pihenő padok vannak. A két 
tornyot a "pókháló" köti össze. A kisebbik 
toronyba a feljutás a mellette lévő, különböző 
magasságú padozat van. A pókhálót mindkét 
toronyból meg lehet közelíteni. 
Az eszköz mérete: 10 x 4,5m 
Az eszköz szabadesés magassága: 2,0 m 
Legkisebb tere: 13 x 9 m 

NETTÓ 
ÁR ÁFA MENNYISÉG 

BRUTTÓ 
ÁR 

ÖSSZESEN 

FJV-1004 
JÁTSZÓVÁR 

1.317.520 
Ft 

355.730 
Ft 1 db 1.673.250 Ft 

 

FBH-903 BABAHÁZ 
ASZTALLAL PADOKKAL 
Babaház asztallal és padokkal 
Eszköz mérete: 2 x 2 x 2,2 m 
Szabadesés magassága: 0,3 m 
Legkisebb tere: 5 x 5 m  

NETTÓ 
ÁR ÁFA MENNYISÉG 

BRUTTÓ ÁR 
ÖSSZESEN 

FBH-903 
BABAHÁZ 
ASZTALLAL 
PADOKKAL 308.000 Ft 

83.160 
Ft 1 db 391.160 Ft 

 
  

VANDÁLBIZTOS KÜLTÉRI IVÓKÚT ÓVODÁS 
GYERMEKEK SZÁMÁRA, JUNIOR, 600 MM 
MAGASSÁGÚ, ÁLLÓ, MATT 
Rozsdamentes acélból készült vandálbiztos álló ivókút DELABIE 
ivókút fejjel, 600 mm magas, óvodásoknak, 1,5 mm vastag, selyem, 10 
év garancia, GCC081060 
 
Ár: 135.960.- + ÁFA – összesen bruttó 172.669.- forint 

 


