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Bölcsőde pályázat előkészítése 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. október 26-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szeptemberi testületi ülésen tájékoztatást adtunk arról, hogy ismét megjelent a bölcsőde pá-
lyázat. A pályázati adatlap képviselőtársaim részére kiosztásra került. 
 
A közelmúltban megjelent a pontos pályázati kiírás is. A korábban jelzett önerő mértéke a felté-
telek pontos ismeretében már pontosítható. Korábbi előerjesztésünkben az önrész becslése 
helyes volt, 30 %. 
 
Felvettem a kapcsolatot a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-vel. A feladatokra az 
előterjesztéshez csatolt ajánlatot kaptam. E szerint a meglévő tervek kerülnének felhasználásra. 
Vállalták az előkészítés során a kapcsolattartást a tervezővel. 
 
Ahhoz, hogy a pályázatíró és a tervező el tudjon kezdeni dolgozni, szükséges a Képviselő-
testület döntése arra vonatkozóan, hogy indulni kíván a Pénzügyminisztérium által meghirdetett 
„Bölcsődefejlesztési program” című pályázaton.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2018. október 18. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(X.26.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsőde pályázat előkészíté-
séről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Rétság indulni kíván Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Bölcsődefej-
lesztési program” című pályázaton.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 
Kft. által összeállított projektelemeket, költségvetését jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület a pályázat 30 %-os önrészét költségvetésében biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársait a pá-
lyázati anyag elkészítésére. 
 
Határidő: 2018. október 31., majd folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 




































































