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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2020. 07. 14-én tartandó ülésére 
 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati 
lehetőségről 

 
Előterjesztést készítette: Csák Zsolt műszaki csoportvezető 
Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyminisztérium a korábbi évekhez hasonlóan kiírta az önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatására vonatkozó pályázatát.  
 
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek elvégzésére igényelhető támogatás:  

- az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítése, fejlesztése  
- új konyha létesítése, 
- melegítőkonyha felújítása.   

 
A pályázathoz – tekintve, hogy Önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő-képessége 40.000 
forint fölé esik – 50 % önerő vállalása szükséges, amelynek biztosításával kapcsolatban 
mindenképpen szükség van a Tisztelt Képviselő-testület döntésére.   
 
Mindannyian tudjuk, hogy a Füzesgyarmati Napközis Konyha évek óta leromló állapotban van, 
már éppen, hogy megfelel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrzései során 
érvényesíteni kívánt szabályoknak, ezekről több esetben jegyzőkönyv került felvételre.  
 
A jelen pályázatban támogatható fejlesztések elvégzésével a konyha már megfelelne az 
élelmiszerbiztonság alapvető feltételinek, valamint ki lehetne alakítani egy olyan kulturált 
légkört, amely megfelel a település egyik legtöbbet használt rendezvény-helyszínének. A 
pályázat keretében így megoldhatóak lennének mindazok a problémák, amely a korábbi évek 
során kiemelten jelentkeztek a konyhánál, így a közművek biztosítása, a burkolás, az étterem 
rész karbantartása, fejlesztése valamint a konyhatechnikai szempontból biztosítandó szellőzés 
és eszközbeszerzés.  
 
A pályázat, gyermeklétszámhoz igazított támogatási összege legfeljebb 100.000.000 forintot 
tenne ki. Ennek megfelelően a projekt teljes költségvetése összesen 200.000.000 forintig mehet 
el, amely így összesen 100.000.000 forintnyi önkormányzati saját forrást igényelne. A 
beruházás megvalósítását követően Önkormányzatunknak vállalnia kell a Konyha saját 
költségvetési szervként történő működtetését (lényegében a jelenlegi vállalkozói forma nem 
tartható fenn nyertesség esetén). 
 
Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2020. augusztus 13. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület felhatalmazása a támogatási kérelem 
pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére, valamint a vállalt 
önerő biztosítására vonatkozóan. 
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Az előterjesztés alapján hozott döntés várható hatása: 
 
A döntés alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az „Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatására” című pályázati felhívás b) alcéljára. 
 
A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződésben foglaltakat magára 
nézve elismeri és betartja. A szükséges önerőt költségvetésében biztosítja. 
 
Füzesgyarmat, 2020. július 07. 
 
 

Koncz Imre 
polgármester 

 
Határozati javaslat: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020. (VII. 14.) határozata 
az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázati lehetőségről 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a pénzügyminiszter által 
hirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 3. pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására” című pályázati felhívásra. 
 
Támogatási kérelmét az alábbi alcélra adja be: 
b) Az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítése, fejlesztése 
 
A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 2020., 2021. 
és 2022. évi költségvetéséből biztosítja. 
A fejlesztéssel érintett ingatlan: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 7. (HRSZ: 748/6/C/1) 
 
A pályázat megvalósítása során önkormányzatunk ÁFA levonási joggal rendelkezik. 
Támogatási igény: nettó 100.000.000;- Ft 
Támogatási intenzitás: 50% 
Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 100.000.000;- Ft 
A beruházás összege: bruttó 254.000.000 Ft (Nettó: 200.000.000 Ft + ÁFA 54.000.000 Ft)  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a pályázat benyújtásakor vállalja, hogy a beruházás 
megvalósítását követően kizárólag, saját költségvetési szerv keretei között működtetett 
konyhával biztosítja a feladat ellátását. 
 
Pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 13. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 


