
 

 
 

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 

CSP-HB-21-C Mini bölcsőde 

 

3. 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. Az elö ira nyzat pa lya zat kerete ben fedezetet 

biztösí t töva bba  az egyha zi fenntartö k sza ma ra mini bö lcsö dei fe rö helyek le trehöza sa ra is. 

 

A pa lya zati felhí va s kerete n belu l lehetö se get biztösí tunk kiza rö lag egyha zi fenntartö k sza ma ra 

u j mini bö lcsö de infrastruktura lis beruha za sa ra.   

 

A pa lya zati felhí va s 1. pontja „A pa lya zat ce lja” kiege szu l egyha zi fenntartö k a ltal le trehözni 

kí va nt u j mini bö lcsö dei fe rö helyek fejleszte se vel.  

A ta mögata s maxima lis me rte ke mini bö lcsö de infrastruktura lis beruha za sa esete n legfeljebb 

12 000 000 förint/fe rö hely. 

Infrastruktura lis beruha za st az egyha z kiza rö lag a saja t tulajdöna ban a llö  ingatlanön, vagy 

e pu letben valö sí that meg, vagy az egyha z a ltal hösszu ta vra be relt ingatlanban, vagy belsö  

egyha zi jögi szeme ly tulajdöna ban le vö  ingatlanön, ahöl majd a mini bö lcsö dei szölga ltata st 

nyu jtja k. 

Az egyha z, vagy egyha zi szervezet esete ben a pa lya zö  a ta mögatött teve kenyse g megvalö sí ta sa ba 

belsö  egyha zi jögi szeme ly kö zremu kö dö t is bevönhat, amelyet kö teles megjelö lni a pa lya zati 

dökumenta ciö ban. Ebben az esetben a kö zremu kö dö  tulajdöna ban le vö  ingatlanön is tö rte nhet 

infrastruktura lis beruha za s e s a kö zremu kö dö  szervezet a ltal befögadött sza mla is elsza mölhatö , 

azönban a pa lya zö  e s a kö zremu kö dö  kö telesek egyu ttmu kö de si mega llapöda st kö tni, amelyet a 

pa lya zö  kö teles az elsza möla skör benyu jtani. 

 

A pa lya zati felhí va s 2. pontja  „A rendelkeze sre a llö  keretö sszeg” kiege szu l az ala bbiakkal: 

A mini bö lcsö dei pa lya zatök esete ben a rendelkeze sre a llö  keretö sszeg ereje ig van lehetö se g 

pa lya zatöt befögadni, amennyiben a rendelkeze sre a llö  keretö sszeget ele ri a pa lya zö i ige ny, az 

eper pa lya zati felu lete autömatikusan leza rul. A pa lya zatök bí ra lata a pa lya zatök bee rkeze se nek 

sörrendje ben tö rte nik, a pa lya zatök ta mögata sa a förra skeret kimeru le se ig.  



 

 

 

A pa lya zati felhí va s 3. pontja  „A pa lya zatön ige nyelhetö  ta mögata s ö sszege e s förma ja” kiege szu l 

az ala bbiakkal: 

A pa lya zatön egy mini bö lcsö dei csöpört le trehöza sa esete n (8 fe rö hely) infrastruktura lis 

fejleszte sre e s ta rgyi eszkö zö k beszerze se re legfeljebb 96 000 000 förint vissza nem te rí tendö  

ta mögata s ige nyelhetö . Amennyiben a pa lya zö  tö bb mini bö lcsö dei csöpörtöt höz le tre, abban az 

esetben csöpörtönke nt kell e rtelmezni a fentiekben emlí tett maxima lis ö sszeget. Mini 

bö lcsö de ne l egy telephelyen legfeljebb ke t mini bö lcsö dei csöpört hözhatö  le tre. 

A mini bö lcsö de le trehöza sa na l a pa lya zö  va llalja, högy az infrastruktura lis beruha za s esete n a 

ta mögatö i ökirat kiada sa t kö vetö  12 hö napön belu l az u jönnan le trehözött mini bö lcsö de a 

szölga ltatö i nyilva ntarta sba bejegyze sre keru l e s megkezdi a szölga ltata s nyu jta sa t, valamint a 

megvalö sula st kö vetö en ö t e vig fenntartja e s mu kö dteti az ella ta si förma t.  

 

A pa lya zati felhí va s 6. pontja „Ta mögata si idö szak” az ala bbiak szerint kiege szu l: 

2021. janua r 1. e s 2022. öktö ber 30. kö ze  esö  idö szak, mely idö szakhöz kapcsölö dö  kö ltse gek 

sza mölhatö k el a mini bö lcsö dei ta mögata s terhe re. 

 

A pa lya zati felhí va s 7. pontja „Beadhatö  pa lya zatök sza ma” az ala bbiak szerint kiege szu l: 

 

Egy pa lya zö  egy pa lya zatöt nyu jthat be, azönban tö bb telephelyen is le trehözhat mini bö lcsö de t. 

 

A pa lya zati felhí va s 10. pontja „A pa lya zatök benyu jta sa nak hata rideje” az ala bbiakkal ege szu l 

ki:  

 

Negyedik u temben, kiza rö lag mini bö lcsö de: 2021. növember 15. 23:59 ö ra 

 

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: 

 

Negyedik u tem: 2021. növember 30. 23:59 ö ra 

 

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.  

 

 


