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Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatása 
Sorszám: IV/20 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Barna Barbara osztályvezető- 

helyettes 

Műszaki Osztály 

 

Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az SZMSZ 

18.§ (1) bekezdés g) pontja 

alapján 

Véleményező 

Bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. május 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerint a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. 

A támogatás mértéke településünk esetében 95 %. 

A pályázat célja Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, 

óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és 

kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy 

bővítése, fejlesztése érdekében. 

Pályázati alcélok:  

Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése  

a) már működő konyha kapacitásbővítésével, 

b) étkező, étterem kapacitásbővítésével, 

c) új konyha létesítésével, 

d) új étkező, étterem kialakításával, 

e) már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, 

akadálymentesítésével, 

f) étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével, 

g) friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel, 

h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével. 

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is 

igényelhető támogatás. 

Békés Város Önkormányzatának pályázati céljaként javaslom a Jantyik u. 21-25 alatti 

önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű konyhaépület külső nyílászáró cseréjét, 

napkollektoros HMV rendszer kiépítését valamint eszközök beszerzését. 
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A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Nemzetgazdasági Minisztérium két, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi 

Bizottság javaslata alapján. 

A miniszteri döntés határideje: 2015. július 15. 

A miniszter döntése alapján a pályázatok: 

- támogatásban részesülnek (nyertes pályázók), 

- tartalék listára kerülnek (a pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt 

támogatásban nem részesülő pályázatok). 

Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő pályázatokról a miniszter 2015. november 15-

éig dönt. 

A beruházás bekerülési költségei, a megpályázni kívánt támogatás összeg, valamint az önerő 

mértéke még nem áll teljes egészében rendelkezésre, így a költségeket a Pénzügyi Bizottság 

üléséig terjesztjük T. Képviselő-testület elé. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a Jantyik u. 21-25. alatti önkormányzati 

tulajdonú és üzemeltetésű konyhaépület külső nyílászáró cseréjére, napkollektoros 

HMV rendszer kiépítésére, eszközök beszerzésére. A beruházás bekerülési költsége 

bruttó ………..,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó ………………..,-Ft, mely az összes 

költség 95 %-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 

……………….,-Ft önerőt (5 %) a fejlesztési céltartalékok keretéből biztosítja. 

Határidő:  pályázat beadásra 2015. május 29. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. május 20. 

 

 

         Izsó Gábor  

         polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


