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Rétság városában elnevezésű pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása
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Képviselő-testület
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Többször jeleztem, hogy előzetes információk alapján a Bölcsőde pályázatunk nem nyert. A
hivatalos értesítés megérkezett. A hivatalos értesítés előtt volt határidős a legújabb azonos kiírású pályázat benyújtása. A beadás reggelén érkezett meg az átdolgozott pályázat. Dönteni
kellett arról, hogy testületi döntés nélkül kerüljön benyújtásra az anyag, vagy veszítsünk el egy
lehetőséget. Azt a döntést hoztuk, hogy a pályázatot benyújtjuk. Amennyiben a Képviselőtestület úgy dönt, hogy nem kíván indulni az újabb pályázaton, a benyújtott pályázatot visszavonjuk.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. augusztus 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi
1 oldal a 2 oldalból

A TOP-1.4.1-16 NG1 kódszámú A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közfoglalkoztatások fejlesztésével Bölcsőde kialakítása Rétság városában elnevezésű pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása
2017. 08.25 -i Kt. ülésre

jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat:
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-16 NG1 kódszámú
A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közfoglalkoztatások fejlesztésével Bölcsőde kialakítása Rétság városában elnevezésű pályázat
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását utólag jóváhagyja.
Határidő: --Felelős: ---„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-16 NG1 kódszámú
A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közfoglalkoztatások fejlesztésével Bölcsőde kialakítása Rétság városában elnevezésű pályázat
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásával nem ért egyet, a pályázat visszavonása mellett
dönt.
Határidő: 2017. szeptember 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Nyilatkozat
TOP-1.4.1-16-NG1
a / az A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével c. felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez
1. Projekt címe:

Bölcsőde kialakítása Rétság városában

2. A támogatás igénylő teljes neve:

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3. Adószám:

15735492-2-12

4. A támogatást igénylő székhelye:
Ország:

Magyarország

Külföldi székhely esetén a teljes cím:
Megye:

Nógrád

Település:

Rétság

Irányítószám:

2651

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Rákóczi út

Házszám:

20.

5. A támogatást igénylő postacíme:
Megye:

Nógrád

Település:

Rétság

Irányítószám:

2651

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Rákóczi út

Házszám:

20.

Postafiók:
6. A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének (vezetője, aláírója) adatai:
Név:

Hegedűs Ferenc

Beosztás:

polgármester

Telefon:

0635550100

Telefon (mobil):

06309405074

Fax:
E-mail:

epitesugy2@retsag.hu

Alulírott Hegedűs Ferenc, mint a jelen Nyilatkozat 2. pontjában megjelölt szervezet törvényes képviselője
kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban megjelölt felhívásra a szervezet nevében a Pályázati e-ügyintézés
felületen támogatási kérelmet nyújtok be.
Kijelentem, hogy:
a Pályázati e-ügyintézés felületen benyújtott támogatási kérelmen és mellékleteiben feltüntetett
adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek;
a felhívást, a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt
feltételeket, kikötéseket, és korlátozásokat magamra, illetve az általam képviselt szervezetre
nézve kötelezőnek ismerem el, illetve kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és
kikötéseknek az általam képviselt szervezet megfelel, és biztosítom, hogy a támogatási jogviszony
fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen,
a támogatási szerződés/támogatói okirat tervezetet és az általános szerződési feltételeket
megismertem, és vállalom, hogy a támogatás megítélése esetén az abban foglalt feltételekkel
szerződést kötök a közreműködő szervezettel/irányító hatósággal, illetve kötelezettséget vállalok a
támogatói okiratban/támogatási szerződésben és az általános szerződési feltételekben foglaltak
betartására és a projekt megvalósítására,
a felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, a támogatást igénylők
részére előírt hozzájárulást igénylő feltételekhez a hozzájárulást jelen nyilatkozat aláírásával
megadom,
tudomásom van arról, hogy az általam képviselt szervezettel kapcsolatos, köztartozásra vonatkozó
adatokat az állami adóhatóság a Miniszterelnökség, az irányító hatóság, valamint ezek
képviseletében eljáró szervek megkeresésére átadja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 52. § (7) j) pontja alapján,
hozzájárulok, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben az általam képviselt
szervezet nyilvántartott adataihoz az állami támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. „Uniós
fejlesztések” fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet,
ennek hiányában az irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az
európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, felhívásban, támogatói okiratban,
támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek,
a felhívásban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, ellenőrzés tűrési
és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek,
az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó
jogszabályokban, felhívásban foglalt kizáró ok nem áll fenn,
a támogatási kérelemhez mellékelt okiratok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek és
a támogatást igénylő szervezet székhelyén/telephelyén rendelkezésre állnak,
az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a támogatást igénylő szervezet
képviseletére (és cégjegyzésére). Kijelentem továbbá, hogy a testületi szervek részéről a
támogatási kérelem benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges
felhatalmazással rendelkezem, a szervezet tulajdonosai a támogatási kérelem benyújtását
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általam
képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a projekt megvalósítását,
és a felhívásban és a jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
Kelt: Rétság, 2017. július 31.

.........................................................................................................
Cégszerű aláírás
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TOP-1.4.1-16-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével
Bölcsőde kialakítása Rétság városában
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Támogatást igénylő rövidített neve
Rétság Város Önkormányzata
Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat
Adószám (8-1-2 karakter):

15735492-2-12

Statisztikai szám:

15735492841132112

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek)

735496

Minősítési kód:
Nonprofit szervezet államháztartáson belül
Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma
Nincs kiválasztva
Főtevékenység TEÁOR '08 száma
84.11 - Általános közigazgatás
ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
(Bruttó)
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet,
vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag teljes neve:
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.
Gazdálkodási formakód:
599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Adószám (8-1-2 karakter):

25540936-1-12

Statisztikai szám:

25540936-7022-572-12

Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek)

nr

Egyházfői igazolásszám
Alapítás időpontja:

2016.04.08.
00:00:00

Minősítési kód:
Nonprofit szervezet államháztartáson belül
Hatályos TEÁOR besorolás:

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):
Nincs kiválasztva
Főtevékenység TEÁOR száma ('08):
70.22 - Üzletviteli,egyéb vezetési tanácsadás
ÁFA levonási jog:
A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
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Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A támogatást igénylő székhelye:
Ország:
Magyarország
Helység
Rétság
Irányítószám
2651
Régio
Észak-Magyarország
Megye
Nógrád
Kistérség
Rétsági
Járás
Rétsági
Közterület:
Rákóczi út
Házszám:

20.

Helyrajzi szám:

nr

A támogatást igénylő postacíme:
Helység
Rétság
Irányítószám
2651
Régio
Észak-Magyarország
Megye
Nógrád
Kistérség
Rétsági
Járás
Rétsági
Közterület:
Rákóczi út
Házszám:

20.

Helyrajzi szám:

nr

Postafiók irányítószám:

nr

Postafiók:

nr
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Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A támogatást igénylő székhelye:
Ország:
Magyarország
Helység
Bercel
Irányítószám
2687
Régio
Észak-Magyarország
Megye
Nógrád
Kistérség
Balassagyarmati
Járás
Balassagyarmati
Közterület:
Béke út
Házszám:

1.

Helyrajzi szám:

nr

A támogatást igénylő postacíme:
Helység
Bercel
Irányítószám
2687
Régio
Észak-Magyarország
Megye
Nógrád
Kistérség
Balassagyarmati
Járás
Balassagyarmati
Közterület:
Béke út
Házszám:

1.

Helyrajzi szám:

nr

Postafiók irányítószám:

nr

Postafiók:

nr
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Képviselő adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai
Név:
Hegedűs Ferenc
Képviseleti jog
Önálló
Beosztás:
polgármester
Telefon:
0635550100
Telefon (mobil):
06309405074
Fax:

E-mail:
epitesugy2@retsag.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kapcsolattartó adatai
Név:
Csillag Orsolya
Beosztás:
ügyvezető
Telefon:

Telefon (mobil):
06-70-432-73-35
Fax:

E-mail:
nyugatnograd.16@gmail.com

Projekt adatok
Projekt adatok
A projekt címe:
Bölcsőde kialakítása Rétság városában
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2018.01.02.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2019.12.31.
00:00:00

A projekt konzorciumban valósul meg?

Igen
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!
Rétság a Börzsöny és a Cserhát határán fekszik, ez határozza meg a környék adottságait is. Gazdaságföldrajzi helyzete alapján Nógrád megye egyik
legdinamikusabban fejlődő városává válhat.Ahhoz, hogy a város kedvező és népszerű élettérré váljon fejlesztenie szükséges a szolgáltatáskínálatot
és az életminőség javítását szolgáló intézményrendszerét. Lehetővé kell tenni, hogy a szülőket ne akadályozhassa a munkavállalásban, a
betelepülni szándékozó vállalkozásokat pedig a foglalkoztatásban a település jelenleg hiányos szolgáltatási rendszere. Ezek okán döntött a város
képviselőtestülete egy 24 fős bölcsőde kialakításáról. Sajnos a városban nincs olyan üresen álló épület, ami alkalmas lenne 2 csoportos bölcsőde
kialakítására, így új építését tervezik megvalósítani. Ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzést is terveznek.
Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél
kódja és megnevezése)
Rétság Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja többek között a közszolgáltatásokhoz való egyenlő
hozzáférés elvét, a valamint a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak
megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Nincs
kiválasztva

Megvalósítási helyszínek
Helység
Rétság
Irányítószám
2651
Régio
Észak-Magyarország
Megye
Nógrád
Kistérség
Rétsági
Járás
Rétsági
Közterület:
Mikszáth Kálmán utca
Házszám:

21/a

Helyrajzi szám:

71/2, 148/24

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.)
KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen
környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt
csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő
csatolta
Nem releváns.
Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát
nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

Nem

Mérföldkő
Mérföldkő megnevezése:
Projektelőkészítési dokumentáció teljes körű elkészítése, kiviteli tervek elkészítése
Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.05.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
Projektelőkészítési dokumentáció teljes körű elkészítése, kiviteli tervek elkészítése
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

12252960
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Mérföldkő
Mérföldkő megnevezése:
Közbeszerzés
Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.09.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
Közbeszerzés lebonyolítása
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

2413000

Mérföldkő
Mérföldkő megnevezése:
50%- os teljesítés
Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.03.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
Kivitelezés 50%- os teljesítése
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

117475000

Mérföldkő
Mérföldkő megnevezése:
75%- os teljesítés
Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.07.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
A kivitelezés 75%- os teljesítése
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

58737500

Mérföldkő
Mérföldkő megnevezése:
100%- os teljesítés
Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.11.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
A kivitelezés 100% os teljesítése
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

58737500
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Mérföldkő
Mérföldkő megnevezése:
A projekt fizikai befejezée
Mérföldkő sorszáma:

6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
Eredményességmérési keretindikátor teljesítése, a projekt fizikai befejezése
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

11066850

Műszaki-szakmai eredmény
Eredmény megnevezése:
Betervezett eszközlista szerinti berendezések, tárgyi eszközök beszerzése
Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:
A projekt megvalósításához, valamint a szolgáltatás korszerű fejlesztéséhez elengedhetetlen eszközbeszerzés a csatolt lista szerint.
Eredmény számszerűsíthető célértéke

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
db
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A projekt keretében megvalósuló szolgáltatás gazdaságilag hatékonyabbá tétele a beszerzések révén.

Műszaki-szakmai eredmény
Eredmény megnevezése:
24 fős bölcsőde építése
Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:
Új 24 fős bölcsőde megépítése
Eredmény számszerűsíthető célértéke

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
db
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Bölcsődés korú gyermekek számára a korszerű szolgáltatáshoz való hozzájutás.
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Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11741017-21119615-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:
Célország:

Nincs kiválasztva

Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Nem

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11741031-15451615-05120000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:
Célország:

Nincs kiválasztva
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Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11741031-15451615-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:
Célország:

Nincs kiválasztva

Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Nem

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11741031-15451615-10020009

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:
Célország:

Nincs kiválasztva

Előleg
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése szerinti
támogatási előleg igénylés lehetőségével kívánok élni.

Igen

Források listája
Forrás megnevezése
I. saját forrás
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel
II. egyéb támogatás
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
Projekt elszámolható költsége
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása
Projekt teljes költsége

Összeg [Ft]
0
0
0
0
0
260 682 810
260 682 810
0
260 682 810

%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
100,000000%
100,000000%
-

Költségek listája
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Támogatást igénylő
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
37 000 000
Nettó egységárra jutó
9 990 000
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
46 990 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
46 990 000
Elszámolható költség [Ft] 46 990 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 46 990 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott

Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
A gyermekellátási szolgáltatás biztosításához szükséges eszközök költsége. A szolgáltatások szakmai programjával összhangban, a célcsoportok
Részletezés
szükségleteinek figyelembevételével, kerültek meghatározásra. A beszerzendő eszközöket az eszközlista tartalmazza, amely a megalapozó dokumentum
kötelező melléklete.
Támogatást igénylő
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
2 048 000
Nettó egységárra jutó
552 960
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
2 600 960
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
2 600 960
Elszámolható költség [Ft] 2 600 960
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 600 960
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott

Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
A megalapozó dokumentum elkészítésének költsége. A dokumentum releváns információt nyújt az elvégzett elemzések alapján a projektötlet
Részletezés
megalapozottságáról, a projektmegvalósítás során felmerülő kockázatokról.
Támogatást igénylő
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költségelem Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
1 600 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
1 600 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
1 600 000
Elszámolható költség [Ft] 1 600 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 600 000
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő hatósági, igazgatási, szolgáltatási díja, illetékek költsége 100.000 Ft. Kisgyermekellátás területén jártas
Részletezés
szakember díja: 1.500.000 Ft.
Támogatást igénylő
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Közbeszerzési költségek
Megnevezés/Költségelem Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
1 900 000
Nettó egységárra jutó
513 000
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
2 413 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
2 413 000
Elszámolható költség [Ft] 2 413 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 413 000
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
Közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége.
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Támogatást igénylő
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés/Költségelem Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
299 213
Nettó egységárra jutó
80 787
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
380 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
380 000
Elszámolható költség [Ft] 380 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 380 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
Kötelező nyilvánosság költsége
Támogatást igénylő
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
7 600 000
Nettó egységárra jutó
2 052 000
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
9 652 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
9 652 000
Elszámolható költség [Ft] 9 652 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 9 652 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
Műszaki tervek, engedélyezési tervek, kiviteli tervek elkészítésének költsége.

Támogatást igénylő
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Új építés
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
148 000 000
Nettó egységárra jutó
39 960 000
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
187 960 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
187 960 000
Elszámolható költség [Ft] 187 960 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 187 960 000
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés

Új 24 férőhelyes bölcsőde építésének költsége.

Támogatást igénylő
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés/Költségelem Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
2 055 000
Nettó egységárra jutó
554 850
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
2 609 850
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
2 609 850
Elszámolható költség [Ft] 2 609 850
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 609 850
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
A műszaki ellenőri szolgáltatás költsége. Legfontosabb feladata az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíteni és ellenőrizni a
Részletezés
vonatkozó szabályok, hatósági előírások és a kivitelezési dokumentáció betartását.
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Támogatást igénylő
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória
Projektmenedzsment költség
Költségtípus
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
5 100 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
5 100 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
5 100 000
Elszámolható költség [Ft] 5 100 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 5 100 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Rétság Város Önkormányzata a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 2.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására
Részletezés
(projektmenedzsment) a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.-t kívánja megbízni. A felhívásnak megfelelően a támogatási kérelem benyújtása
konzorciumi formában történik.
Támogatást igénylő
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória
Projektmenedzsment költség
Költségtípus
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
1 377 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
1 377 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
1 377 000
Elszámolható költség [Ft] 1 377 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 377 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott

Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Rétság Város Önkormányzata a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 2.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására
Részletezés
(projektmenedzsment) a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.-t kívánja megbízni. A felhívásnak megfelelően a támogatási kérelem benyújtása
konzorciumi formában történik.

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
Bázisérték dátuma
megnevezése
Újonnan létrehozott, 0-3
éves gyermekek
elhelyezését biztosító
férőhelyek száma

Bázisérték

Cél dátuma

Cél változás

Cél összváltozás

Cél kumulált

2019.12.31.

24

24

24
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