
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 „Hazai csala di bö lcsö de e s munkahelyi bö lcsö de-fejleszte si prögram nem ö nkörma nyzati 

fenntartö k re sze re” 

CSP-HB-21-A Családi bölcsőde 

CSP-HB-21-B Munkahelyi bölcsőde 

 

2. sz. módosítás 

 

A Miniszterelnö kse g megbí za sa bö l az Emberi Erö förra s Ta mögata skezelö  (a töva bbiakban: 

Lebönyölí tö ) az a llamha ztarta srö l szö lö  2011. e vi CXCV. tö rve ny (a töva bbiakban: A ht.), az 

a llamha ztarta srö l szö lö  tö rve ny ve grehajta sa rö l szö lö  368/2011. (XII. 31.) Körm. rendelet (a 

töva bbiakban: A vr.) 1. melle klet 41. pönt f) alpöntja, valamint a csala d- e s ifju sa gu gyi ce lu  fejezeti 

kezele su  elö ira nyzatök kezele se rö l e s felhaszna la sa rö l szö lö  1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet 2. 

melle klet 4. söra nak N öszlöpa ban föglaltak alapja n nyí lt pa lya zatöt hirdetett 2021. ju lius 13-a n, 

Magyarörsza g teru lete n csala di bö lcsö dei e s munkahelyi bö lcsö dei fe rö helyek kialakí ta sa nak e s 

fejleszte se nek ta mögata sa ra. 

 

A Pa lya zati felhí va s 10. pontja „A pa lya zatök benyu jta sa nak hata rideje” mö dösí ta sra keru l az 

ala bbiak szerint: 

 

„Harmadik ütemben kizárólag a munkahelyi bölcsődei pályázatok esetén: 

2021. október 15. 23:59 óra.”  

 

A Pa lya zati felhí va s 14. pontja „Az eredme nyhirdete s va rhatö  idö pöntja” mö dösí ta sra keru l az 

ala bbiak szerint: 

 

„Harmadik ütem: 2021. október 30. 23:59 óra” 

 

A Pa lya zati felhí va s fenti pöntjainak mö dösí ta sa val egyezö en a Pa lya zati u tmutatö  e rintett pöntjai 

is mö dösulnak.  

 

Jelen Pa lya zati felhí va ssal nem e rintett rendelkeze sek hata lyukban va ltözatlanul fennmaradnak.  

 

Budapest, 2021. augusztus 24.     

             

 

 

 

 

 


