
 

 
 
 

HAT/394-      /2022        Előkészítésben közreműködött: 

Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
       

ELŐTERJESZTÉS 
megítélt támogatáshoz kapcsolódó döntésről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Hatvan Város Önkormányzata a 269/2021. (XI.25.) sz. képv.test. határozatában döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium és Belügyminisztérium felé a „Bölcsőde fejlesztési 
programra” „Új bölcsőde építése Hatvanban” címmel, melynek keretében a hatvani 2599 hrsz.-ú 
ingatlanán egy 24 férőhelyes bölcsödét kíván megépíteni. A pályázat benyújtásra került 85 % 
támogatási intenzitás mellett és 273 192 681 Ft összegű támogatási igénnyel 2021. december 1-jén. 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökség felé az új uniós ciklusban 
meghirdetett ún. „Helyreállítási Alap” keretében meghirdetett „Bölcsőde fejlesztési programra” „Új 
bölcsőde építése Hatvanban” címmel, melynek keretében a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanán egy 24 
férőhelyes bölcsödét kíván megépíteni. A pályázat benyújtásra került 100 % támogatási intenzitás 
mellett és 347 018 6130Ft összegű támogatási igénnyel 2022. január 5-én. 

Hatvan Város Önkormányzata az RRF-1.1.2-21-2022-00055 azonosító számú, Bölcsődei nevelés 
fejlesztése című felhívásra benyújtott 100 %-os támogatási intenzitású „Új bölcsőde építése 
Hatvanban” című pályázatát a Miniszterelnökség 2021. március 10-én kelt értesítése alapján 
347 018 613 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.  

Ugyanakkor az 537129 azonosítószámú Bölcsőde fejlesztési programra benyújtott 85 % támogatási 
intenzitású „Új bölcsőde építése Hatvanban” című pályázatát pedig a Pénzügyminisztérium 
2022.03.30. közzétett értesítésében 273 192 681 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 

Tekintettel arra, hogy Hatvan Város Önkormányzata a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanán egy 24 
férőhelyes bölcsödét kíván megépíteni, nyilatkozni szükséges arról, hogy az azonos műszaki 
tartalmú pályázatok közül melyiket kívánja megvalósítani. 

Célszerű a fentiek figyelembevételével az 537129 azonosítószámú Bölcsőde fejlesztési programra 
benyújtott 85%-os támogatási intenzitású „Új bölcsőde építése Hatvanban” című pályázat keretében 
a Pénzügyminisztérium által megítélt 273 192 681 Ft összegű támogatásáról - a támogatói okirat 
kiállítása előtt – lemondani és a támogatási kérelmet a kihirdetést követően visszavonni, a 
támogatási szerződéskötéstől elállni. Azzal a kiegészítéssel, hogy az RRF-1.1.2-21-2022-00055 
azonosító számú, „Új bölcsőde építése Hatvanban” című, 347 018 613 Ft összegű támogatást nyert 
pályázatunkat kívánjuk megvalósítani, melynek támogatási szerződésének előkészítése a 
Miniszterelnökség által folyamatban van. 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete lemond az 537129 azonosítószámú Bölcsőde 
fejlesztési programra benyújtott 85%-os támogatási intenzitású „Új bölcsőde építése Hatvanban” 



 

című pályázat által megítélt 273 192 681 Ft összegű támogatásról. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a lemondó nyilatkozat aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. március 31.   
   
 

                                                                       Horváth Richárd 
                                                                                                          polgármester 
Látta: 
 
              dr. Kovács Éva 
                    jegyző 


