
 
Oldal: 1 / 3 

 

 

Budakalász Város Polgármestere 

20/2013.(I.31.) számú előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 

2013. január 31-ei rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a megnyert bölcsőde pályázattal kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

 

Készítette:   Hajzer Annamária pályázati szakreferens 

 

 

Egyeztetve:  Dr. Udvarhelyi István irodavezető 

   Balsai Judit osztályvezető 

 

Ellenőrizte:  Dr. Papp Judit irodavezető 

 

 

 

Tárgyalta:   Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy:  Javaslat a megnyert bölcsőde pályázattal kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez 

benyújtott „Bölcsődei férőhelybővítés, valamint a minőségi nevelés megteremtéséhez 

szükséges feltételek biztosítása Budakalászon”című, KMOP-4.5.2-11-2012-0004 jelű 

pályázatot az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.  

 

A támogatás mértéke: 150. 000. 000,-Ft. 

 

A támogatás folyósításának előfeltétele a támogatási szerződés megkötése.  

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok összeállítása folyamatban van, az aláíráshoz 

a polgármester felhatalmazása szükséges. 

 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrészt az 1/2012.(I.05) Kt. határozat 

alapján a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben biztosította, mely nem került 

felhasználásra. 

 
1/2012.(0I.05.) Kt. határozat  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván a „Szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 

számú pályázaton.  

A projekt címe: Bölcsődei férőhelybővítés, valamint minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges 

feltételek biztosítása Budakalászon. 

A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Mályva utca 1294/15 hrsz.  

A projekt összes költsége: 220.101.005,- Ft  

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 220.101.005,- Ft 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész: 70.101.005,- Ft 

Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető): 150.000.000.- Ft 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum: 

70.101.005,- Ft-ot a település 2012. évi költségvetési rendeletében biztosítja és elkülöníti. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, valamint határidőben történő 

beadására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Rogán László polgármester 

 

Annak érdekében, hogy a projekt megvalósítható lehessen, az önrészt az idei, 2013. évi 

költségvetésben szükséges biztosítani. 
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A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 

 

1. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Új 

Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez 

benyújtott „Bölcsődei férőhelybővítés, valamint a minőségi nevelés megteremtéséhez 

szükséges feltételek biztosítása Budakalászon”című, KMOP-4.5.2-11-2012-0004 jelű 

pályázat támogatási szerződésének aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Rogán László polgármester 

 

2. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv Közép-

Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Bölcsődei 

férőhelybővítés, valamint a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek 

biztosítása Budakalászon”című, KMOP-4.5.2-11-2012-0004 jelű pályázathoz szükséges 

önrészt, 70.101.005,- Ft-ot a település 2013. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Rogán László polgármester 

 

 

 

Budakalász, 2013. január 25 

 

 

Rogán László 

polgármester 


