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A tárgyalandó témakör tárgya: 
A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések  támogatására irányuló pályázat benyújtása 
 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására, melynek célja az önkormányzati fenntartású óvodai gyermekétkeztetést szolgáló, már 
működő főzőkonyha fejlesztése infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével. A 
támogatás egy feladat-ellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhető. A pályázat elbírálá-
sakor előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek az óvodai gyermekétkeztetésen túl további étkezteté-
si feladatellátást is biztosítanak (pl. iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés). 

A támogatás mértéke:  

A pályázati célra a költségvetési törvény szerint 1000 millió Ft áll rendelkezésre. 

Őrbottyán támogatása - az adóerő képessége alapján -, maximálisan a fejlesztési költség 95%-a  
lehet. Saját erő minimális mértéke a fejlesztési költség 5%-a . 

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 29. 

A miniszteri döntés határideje: 2015. július 15. 

A Napsugár Központi Óvoda konyhájának szellőzése korszerűsítésre szorul, mely fejlesztésre – a 
pályázat benyújtásával és elnyerésével - lehetőség nyílna.  

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg, hozzon döntést annak érdekében, 
hogy a pályázatot benyújthassuk. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2015. (IV. 30.) EMMI 
rendelet 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

A konyha szellőzésének korszerűsítése készült egy tervezői költségbecslés.  

 



A kivitelezés várható össz-
költsége (bruttó) 

Támogatás 
(a fejlesztési költség 95%-a, 

bruttó) 

Saját forrás 
(a fejlesztési költség 5%-a, 

bruttó) 

15.102.139 Ft 14.347.032 Ft 755.107 Ft 

 

A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást, az általános tartalék terhére valósíthatja meg az 
önkormányzat. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI -JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…./2015. (V. 27.) számú határozata a 
„Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nemzetgazdasági miniszter 
által kiírt „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” címet viselő pályázati ki-
írásra pályázatot nyújt be. A 755.107 Ft saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartalék terhére 
biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció pályázati kiírásban fog-
laltak szerinti elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról. 

Őrbottyán, 2015. május 12. 

 

HATÁROZAT 

 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 125/2015. (V. 27.) számú határozata a  
„Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nemzetgazdasági miniszter 
által kiírt „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” címet viselő pályázati ki-
írásra pályázatot nyújt be. A 1.113.106 Ft saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartalék ter-
hére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció pályázati kiírásban 
foglaltak szerinti elkészíttetéséről és határidőben történő benyújtásáról. 

 

Felelős:    polgármester 
Végrehajtást végzi:   Önkormányzati iroda 
Határid ő:  2015. május 29. 
 

 

 

 

 


