
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. április 27-i ülésére

Sorszám:

Onkormányzati étkeztetési

I 3 fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása

Döntéshozatal módja: J’úlenzényező hi:otísdg:

Egyszerű szótöbbség Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja: Elökészíl ette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetgazdasági miniszter — a belügvminiszterrel és az emberi erőUorrások miniszterével
egyetértésben — pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 6. Pont szerinti Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására.

A pályázat célja

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú (ideértve az önkormányzati
vagyonkezelésben lévő állami tulajdont is). fenntartású és müködtetésű óvodai gvermekétkeztetést szolgáló
főzőkonvha. bcfejezö konyha. melegítő-tálaló konyha. és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban
együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:

Önkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése

a) az önkormányzat által müködtetett saját konyha kapacitásbővítésével,
b,) Új konyha létesítésével,
c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával,

fejlesztésével, akadálymentesítésével,
d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával,

akadálymentesítésével, Új étkező, étterem kialakításával.

A Pályázó a cl) pont szerinti alcélra kizárólag akkor nyújthat be igényt. ha egyúttal az a,)-c) pontok
valamelyikére is pályázik. Pályázat kizárólag költségvetési szerv keretei között működő konyha/étkező
fejlesztésére nyújtható be, egyéb — igy önkormányzati tulajdonú nonproflt kft. vagy vállalkozó által
üzemeltetett — a konyha/étkező fejlesztése nem támogatható. Amennyiben a pályázat benyújtásakor az
önkormányzat az étkeztetésről vásárolt szolgáltatással gondoskodik, úgy vállalnia kell, hogy a
beruházás megvalósítását követően kizárólag saját, költségvetési szerv keretei között működtetett
konyhával biztosítja a feladat ellátását.
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A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre ig igényelhető
támogatás. A benyújtott pályázat célja. alcélja, a kivitelezés helye a pályázat benyújiását követően nem
változttható meg. A Pályázat benyújtásának feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlan legkésőbb a
beruházás m,gkezdésétől kizárólag a Pályázó — vagy társulás esetén a Társulásban résztvevő
öiikormányzatok — tulajdonában legyen, vagy állami tulajdon esetén a Pályázó vagyonkezelésében álljon.
Amennuben a palvazat ohan fejlesztesi eLit i5 tartalmaz amelyhez epitesugu hatosagi engedel is
szükséges. Úgy a Pályázónak a pályázat benyújtási határidejéig jogerőre emelkedett. érvényes engedéllyel
kell rendelkeznie.

A Pályázó a beruházás megvalósításával vállalja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal előírásainak betartását valamint a HACCP rendszer
előírásainak megfelelő konyha kialakítását. Ezen túlmenően a Pályázó vállalja, hogy a közétkeztetési
feladatellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, ennek keretében gondoskodik legaLább a
sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról. a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve — ahol a
hulladékkezelési közszolgáltatás ezt lehetővé teszi — a szelektív hulladékgyüjtésről. valamint a korszerű
táplálkozást segítő technoLógia fejlesztéséről.

A pályázat céljára a Költségvetési törvény 3. melléklet II. 6. pont szerinti jogcím szerinti I milliárd
forint előirányzat áll rendelkezésre. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

A támouatás mértéke

A maximális támogatási igény pályázónként 40.0 millió Forint. azzal, hogy az egy óvodai ellátásban
részesülö étkeztetett gyermekre számított igény nem haladhatja meg 800 000 forintot. A pályázat
szempontjából az óvodai étkeztettek számát a Költségvetési törvény 2. melléklet 111.5, jogcím szerint — az
ebr42 önkormányzati információs rendszerben a 2017. évi megalapozó felmérésben szerepeltetett adatok
alapján — számított óvodai létszám határozza meg.

A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó iparűzési adóerő
képességétől (a továbbiakban: adóerő-képesség) fligg. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a
2016. 11. negyedéves költségvetési jelentésben közölt, az adóerö-képesség alapját jelentő helyi iparűzési
adóalap 1,4%-át jelenti. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely
szerinti települési önkormányzatra) és a beruházás helye szerinti önkormányzatra vonatkozó adatok közül
az alacsonyabb adat alapján kerül megállapításra.

I Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat I
adóerő-képessége alapján I

0-18.000 18.001- 25.001- 40.000 Ft/fő
Ft/fő 25.000 Ft/fő 40.000 Ft/fő felett

fejlesztési fejlesztési fejlesztési Fejlesztési
költség költség költség költség

95%-a, 85%-a, 75%-a. 50%-a,
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Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke:

Saját erő minimális mértéke a települési önkormányzat

adóerő-képessége alapján

0-18.000 18.001- 25.001- 40.0Gb Ft!Í
Fi/fő 25.000 Ft/fő 40.000 Ft/fő felett

fejlesztési fejlesztési Fejlesztési fejlesztési
költség költség költség költség

5%-a. 15%-a, 25%-a. 50%-a,

Pályázatok benyújtása

A pá/vázat! adwlap benyújtása elektronikus úton a belügyminiszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati
információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. A kizárólag papír
alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

Pályázatok benyújtásának határideje:

a) elektronikus feltöltés lezárása: 2017. május 9. 16 Óra,
b) papír alapon történő benyújtás: 2017. május 10.

E határidők elmulasztása jogvesztő.

Jelen pályázati kiírás szerint javasoljuk az óvodák melegítő-tálaló konyháinak felújítását
eszközbeszerzéssel együtt.

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

Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter — a
belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben meghirdetett, a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 6. pont szerinti Onkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására. A pályázat célja az óvodák melegítő-tálaló konyháinak felújítását eszközbeszerzéssel
együtt. A pályázati összköltség bruttó 17.907.000,-Ft, az igényelt támogatás mértéke 95%, bruttó
17.011450,-Ft, a saját erő mértéke 5%, bruttó 895.350,-Ft. A saját erőt az önkormányzat
költségvetésében elfogadott és rendelkezésre álló tarhosi ingatlaneladás bevétele biztosítja.

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
Onkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés Város Onkormányzata és
Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon,
szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson cl, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az
Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
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Ill. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
Onkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat pályázati dokumentációja
összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához
szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgánnester

Békés, 2017. április 17.

Izj)ábor

CRYSJCL a_.xi y{gármester

Jogi ellenjegyzö

nzugyi ellenjegyzo


