
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 40/2020. (III. 11.) számú konnányrendelet
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi
9/2021 (II. 25. ) számú határozatot hozom:

9/2021. 11. 25. határozat

Tárev: Bölcsőde pályázat benyújtása, pályázati támogatás esetén korábbi támogatásról
való lemondás

1) Hozzájárulok, hogy Magyarország Kormánya által kiírt VEKOP-6.1. 1-21 "Bölcsődei
féröhelyek kialakítása, bővítése" felhívására 439. 214.298 Ft összegben Pilisborosjenö
Onkormányzata pályázatot nyújtson be a 2097 Pilisborosjenő Prohászka utca 3337
hrsz-u ingatlanon megvalósítandó bölcsőde építéséhez.

2) Az 1) pontban írt tervezett tevékenység jelenleg egyéb támogatásból fínanszírozott,
mégpedig 199.996.245 Ft összeg erejéig, mely összeg a
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/28. számú pályázat keretében 2018 évben
elnyert támogatás.

3) Ezúton kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom, hogy 1) pontban írt VEKOP-
6. 1. 1-21 felhívásra benyújtott támogatási kérelem nyertessége esetén a 2) pontban írt
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/28. számú pályázat keretében 2018 évben
elnyert 199. 996. 245 Ft támogatásról - Oláh Gábor a Pénzügyminisztérium Regionális
Programokért Felelős Helyettes Államtitkár PM/4450/2021 sz. állásfoglalása alapján -
lemondok.

4) Felkérem a Jegyzőt, az 1) pont szerinti pályázat benyújtására, nyilatkozatom
csatolására.

Felelős: dr. Horti Istvánjegyző
Határidő: 2021. febmár26.

Pilisborosjenö, 2021. február 24.
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Pitísborosjenő Község Önkormányzata
Tömöri Balázs polgármester

2097 Pilisborosjenő
Fő út 16.

Tárgy: Piliborosjenői bölcsöde

Tisztelt Polgármester Ur'

A 2021. január 6-án kelt, Varga Mihály pénzügymimszter úmak címzett levelében bemutatott
bölcsödefejlesztésre vonatkozóan az alábbi állásfoglalást adom.

A levelében hivatkozott VEKOP-6. 1. 1-21 kódszámú, "Bölcsődei féröhelyek kialakítása,
bövítése"című felhívás a meglévő bölcsődei férőhelyek bővítésére, vagy új bölcsődei
féröhelyek létrehozására irányuló fejlesztéseket támogathat.

A VEKOP-6. 1. 1-21 felhívás 4.2. 2) pontjának e) alpontja értelmében nem nyújtható
támogatás, nem köthetö támogatási szerzödés, amennyiben ugyanazon fejlesztésre, hazai
forrásból támogatott pályázatát a támogatást igénylö vissza nem vonta és ezt nem igazolta.
A fentiek okán'a VEKOP felhívásra benyújtandó támogatási kérelemben egyértelműenjelezni
szükséges, hogy a tervezett fejlesztés jelenleg egyéb támogatásból fínanszírozott, csatolni
szükségesegy'szándéknyilatkozatot, mely szerint aVEKOP-6. 1. 1-21 felhívásra benyújtott
támogatási kérelem nyertessége esetén, a másik ugyanezen projekthez nyújtott támogatásról
lemondanak.
Amennyiben a támogatási kérelemre -jogosultsági ellenörzés és tartalmi CTtékelés
eredményeként- támogató döntés születik, a döntés csak feltétel megfogalmazásáya l hozható

meg, me'ly szerint a Tamogatási szerződéskötés feltétele a hazai támogatásról szóló lemondó
nyilatkozat Irányító hatósághoz történö benyújtása.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a hivatkozott felhívás alapján a támogatatási kérelem
benyújtására 2021. febmár 26-ig van lehetőség.

Munkájukhoz sok sikert kívánok!

Budapest, 2021. február /^u'
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