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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére 

 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  -   Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium – Belügyminisztériummal és az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával egyetértésben – kiírta az önkormányzati étkezetési fejlesztések 

támogatására vonatkozó 2016 évi pályázatát.  

 

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek elvégzésére igényelhető támogatás:  

Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése:  

- az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével,   

- új konyha létesítésével,  

- az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, 

fejlesztésével, akadálymentesítésével,  

- az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, 

akadálymentesítésével, új étkező étterem kialakításával.  

 

A pályázathoz – tekintve, hogy Önkormányzatunk adóerő-képessége sávosan 25.001 forint és 

40.000 forint közé esik – 25 % önerő megfizetése szükséges, amelynek biztosítását a 

későbbiekben részletezzük.  

 

Az előkészítés során, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrzési 

jegyzőkönyvébe foglalt hiányosságok pótlására helyeztük a hangsúlyt. A fejlesztés 

elvégzésével a konyha már megfelelne az élelmiszerbiztonság alapvető feltételinek. A 

tervezői költség becslés valamint a hozzá kapcsolódó műszaki leírás alapján ennek 

megfelelően sor kerülne a páraelszívás, a burkolás, a nyílászárók felújítására illetve cseréjére, 

a gépészeti megoldások megfelelő kialakítására, valamint az építési költségekkel nem fedezett 

részek tekintetében esetlegesen eszközbeszerzésre.  

 

A fejlesztési költség finanszírozása az alábbi megosztás szerint alakul a fenti adatok 

figyelembe vételével:  

 

- a fejlesztés teljes költsége: 53.333.0000 forint 

- Ebből: 

o központi költségvetésből származó támogatás: 39.999.750 forint  

o saját erő: 13. 333. 250 forint 
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A pályázat nyertessége esetén a beruházás megvalósításával célszerű lenne a saját, 100 %-os 

tulajdonunkban álló önkormányzati Kft.-nket, in-house beruházás keretében megbízni. A saját 

Kft. bevonása az önerő biztosítása szempontjából fontos momentum, tekintettel arra, hogy így 

a szükséges fedezet a Kft. részére nyújtott működési célú pénzeszközök (támogatás) 

csökkentésével a költségvetésünkben rendelkezésre állna.  

 

A pályázati kiírás szükségessé teszi a pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő 

rendelkezésre állásáról Képviselő-testületi döntés meghozatalát, amelyet a Tisztelt Képviselő-

testület jelen előterjesztés mellékleteként megtekinthet.  

 

Kérem, hogy a határozati javaslatot, a gyermekétkezetés megfelelő szintű biztosítására 

vonatkozó önkormányzati érdek kiemelt jelentőségére tekintettel elfogadni szíveskedjenek. 

 

Füzesgyarmat, 2016. május 18.  

 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (V. 26.) határozata 

A gyermekétkezetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által, a Belügyminisztériummal valamint az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával egyetértésbe, a 2016-os költségvetési év tekintetében kiírt 

„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat keretében.  

 

A beruházás megvalósítási helyszíne: az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 5525 

Füzesgyarmat, Kossuth u. 3-7. sz. alatt található konyha.  

 

A beruházás teljes bekerülési értéke: 53.333.000 Ft. 

 

Az igényelt pályázati támogatás: 39.999.750 Ft (a bekerülési költség 75%-a) 

Önerő: 13.333.250 Ft (a beruházás bekerülési értékének 25 %-a) 

 

A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 

31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozik, hogy a pályázat 

nyertessége esetén a fejlesztés megvalósításához szükséges, 13.333.250 forint önerő az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésére áll. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot a nyitva álló határidőn belül, a fenti tartalommal 

nyújtsa be. 

 

Határidő:  2016. június 29. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 


