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Előkészítésben közreműködött: Rácz Gabriella 
pályázati ügyintéző                         

Előterjesztés 
a "Bölcsődei nevelés fejlesztése" tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázat  

utólagos jóváhagyásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási Alap megadja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a koronavírus 
okozta járvány következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára állhassanak. Az uniós eszköz főként 
állami beruházások és reformok felgyorsítását célozza meg. Ehhez igazodva Magyarország elkészítette a 
Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervét, mely a járvány gazdasági és társadalmi hatásaira reagál, emellett a 
zöld és digitális átállást segíti elő. A program költségvetésének meghatározó része az egészségügy, az 
oktatás és a környezetbarát közlekedés fejlesztését érinti.  
 
Új pályázati lehetőség jelent meg 2021. november 2-án. A felhívás alapján egy újabb 50 milliárd Ft-os 
pályázati keret nyílt meg az új bölcsődét, mini bölcsődét, vagy családi bölcsődét tervező háromezer lakosú, 
vagy annál több lakossal rendelkező települések helyi önkormányzatai, országos- és helyi nemzetiségi 
önkormányzatai, valamint az érintett települések egyházai számára. Hatvan Város Önkormányzata az RRF-
1.1.2-2021 kódszámú „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott 
be 2022. január 5-én, melynek célja az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre kerülő két 
csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde építése. 
Hatvan Város Önkormányzata az építési engedélyezési tervdokumentációt a V2 GRUP Kft.-vel, Varga 
Szabolcs vezető tervező építészmérnökkel készíttette el. Mivel már rendelkezünk engedélyes 
tervdokumentációval, így azt 2021. november 30-ig meg kellett küldeni a Lechner Nonprofit Kft. részére 
jóváhagyásra. A jóváhagyásról szóló nyilatkozatot megkaptuk. A pályázat végső benyújtási határideje 2022. 
január 5. napja volt, a pályázatok benyújtása kizárólag elektronikus úton történhetett az EPTK információs 
rendszerben. 
A projektenként igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum bruttó 50 000 000 Ft, 
maximum bruttó 1 440 000 000 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 15 000 000 Ft. A támogatás 
intenzitása 100%. Önerő biztosítása nem szükséges. A projekt teljes költsége 347 018 613 Ft. 
A projekt tervezett kezdete 2022. 04. 01. A fizikai befejezés, projektzárás várható időpontja: 2024. 12. 31. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a bruttó 347 018 613 Ft pályázati 
támogatás iránti kérelem benyújtását az RRF-1.1.2-2021 kódszámú „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című 100 
% támogatási intenzitású pályázati felhívásra, melynek célja a Hatvan Város Önkormányzat a tulajdonában 
álló hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon lévő Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 
10.) területén elhelyezésre kerülő két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde építése. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok 
megtételére. 
 
A szükséges pénzügyi forrás pályázati forrásból biztosított. 
 
 
 



 

 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. 03.25. 
                                                                                                                Horváth Richárd 

              polgármester 
Látta: 

dr. Kovács Éva 
jegyző 


