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benyújtandó pályázatról 
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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben – 2015. április 23 -án pályázatot hirdetett a „Gyermekétkeztetés feltételeit 
javító fejlesztések támogatására”.  A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása 
az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező 
konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy 
bővítése, fejlesztése érdekében, vissza nem térítendő támogatás formájában. 
 
Kistarcsa Város képviselő-testülete 21/2014 (II.12.) számú határozatában döntött először 
arról, hogy a Városi Konyha felújítására pályázatot nyújt be, de a pályázat akkor nem nyert 
támogatást. Mivel az új kiírás hasonló feltételeket követel, a már meglévő projekttervünket 
néhány ponttal kiegészítve újra hasznosíthatjuk. 
 
A támogatás intenzitása 95%, tehát 5% önerőt szükséges biztosítani a 2015. évi 
költségvetés terhére. A pályázati kiírás maximálisan igényelhető támogatási összeget nem 
tartalmaz, annak összegét a vállalandó önrész mértéke határozza meg.  
Eszközbeszerzésre a beruházási összköltség 50%-áig használható fel a támogatás. 
 
A pályázat beadásakor vállalni kell a közétkeztetési feladatellátás során a környezetvédelemi 
szempontok érvényesítését, tehát gondoskodni kell a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és 
elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve a szelektív 
hulladékgyűjtésről. A Városi Konyha jelenleg is ezen szabályoknak megfelelően működik, 
így nem jelent problémát a környezetvédelmi vállalások betartása.  
Mivel pályázatunk az étkező és a konyha kapacitásbővítésére is kiterjed, így szükséges 
vállalni az építésügyi hatósági engedély megszerzését 2015. szeptember 30-ig, valamint a 
támogatásból való beruházás 10 évig eredeti rendeltetésnek megfelelő használatát. A 
támogatói okirat kiadásának elengedhetetlen feltétele ezen kritériumok vállalása. 
 
A pályázatot elektronikus úton, 2015. május 29. napjáig kell benyújtani, melyről a 
miniszter dönt a Nemzetgazdasági Minisztérium két, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a Belügyminisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján 
2015. július 15-ig. 

 

  



A támogatást a támogatói okirat hatályba lépését követően, 5 napon belül a Magyar 
Államkincstár egyösszegben, előre folyósítja. A támogatás felhasználásának végső 
határideje: 2016. december 31. 

A Városi Konyha 2013. január 1-je óta végzi a városban működő általános iskola, óvoda 
és a szociális étkezéshez kapcsolódó feladatokat. Az elmúlt két évben mindkét 
intézményben növekedett a gyermekek, tanulók száma. Az intézményi étkezés napi 
biztosításában ez kb. 15%-os napi adag szám növekedést jelent. 2013. elején a napi 
adagszám átlagosan 1000 adag körüli volt, jelenleg 1100 -1200 adag.                                                                                                        
A Konyha jelenleg is több turnusban látja el a gyermekek étkeztetését a 120 férőhelyes 
étkezőben, így igen nagy szükség van az étkező bővítésére. A pályázat keretein belül, a 
bővítésnek köszönhetően további 60 fő étkeztetését lehet majd megoldani egy időben, így 
csökkentve az étkeztetési turnusok számát.  
Az étkező padlóburkolata elhasználódott, lekopott, ezért a csúszásveszély kiküszöbölése 
érdekében a járólap cserére szorul.  
A konyha és az étkező kapacitásbővítése mellett az infrastruktúra és eszközpark is 
fejlesztésre szorul. A pályázat keretein belül beszerzésre kerülő konyhai eszközök a 
HACCP-nek megfelelő minőségben a gyorsabb, szakszerűbb és biztonságosabb munkavégzés 
feltételeit szolgálják és növelik a mosogatási, hűtési, előkészítési kapacitást. 
Az épület fűtési, szellőztetési, használati melegvíz előállítási rendszere megújul, 
energiatakarékos világítási armatúrák és hűtőgépek, konyhai gépek kerülnek beszerzésre, 
ezzel 30%-kal csökkentve a konyha energia költségeit.  
 
Az előterjesztés készítésének időpontjában a pályázat összeállítása, költségbecslése még 
folyamatban volt. A tervezett projekt pontos bruttó költségét a Városi Óvoda által 
bekért eszközbeszerzésre vonatkozó árajánlat és a tervező által készített költségbecslés 
határozza meg.  A tervező személyéről a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a május 
20-i ülésén dönt. A nyertes ajánlattevő ajánlatában szerepeltetett költségbecsléstől és az 
eszközre vonatkozó árajánlatoktól függ, hogy az Önkormányzatnak mekkora összeget kell 
biztosítania az önrész fedezetéül. Az önrész összegét Kistarcsa Város Önkormányzatának 
2015. évi költségvetésébe szükséges betervezni. 
 
A tervezővel megkötendő szerződésben rögzítésre kerül, hogy a szerződés kizárólag 
pozitív elbírálás esetén lép hatályba.  
            
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: 

 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által meghirdetett, a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani bruttó 
………….. Ft támogatási összegre a mellékelt pályázati adatlap szerint.     
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a  ………… Ft 
önrész összegét a 2015. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a támogatásból való 
beruházás 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelő használatát. 
 



Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázat dokumentációját állítsa össze és a pályázatot határidőben nyújtsa be.  
 
A Képviselői-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
 
Határidő:  azonnal, pályázat benyújtása tekintetében 2015. május 29. 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 
 
 
Kistarcsa, 2015. május 14. 
 
 
 
 

Solymosi Sándor 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


