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Tisztelt Képviselő-testület!

A pénzügyminiszter a belügyminiszterrel és az emberi erőíbrrások miniszterével egyetértésben
— pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. meHéklet 11. 3. pont szerinti Önkontány7ati
étkeztetési fejlesztések támogatására.

A pályázat célja

Központi költségvetési Forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú (ideédve az
önkormányzati vagyonkezelésben lévő állami tulajdont is), fenntartású és működtetésű
böksődei vagy óvodai gvermekétkeztetést szolgáló főzökonvha. befejező konyha. melegítö
tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha)
létrehozása vagy bővítése. Fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:

Önkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése

ci,) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével.
b,) új konyha létesítésével.
e,) az önkormányzat által működtetett Saját konyha infrastrukturális felújításával,

fejlesztésével, akadálymentesítésével,
cl,) az önkormányzat által működtetett étkező. étterem kapacitásbővítésével,

felújításával, akadálymentesítésével. új étkező. étterem kialakításával.

A pályázaton Vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege:

A támogatás mértéke
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A maximális támogatási igény pályázónként 40.0 millió forint azzal. hogy az egy bölcsödei.
vagy óvodai ellátásban részesülő étkeztetett gyermekre számított igény nem haladhatja meg
800 000 forintot.

A pályázat szempontjából az étkeztettek teljes számát a Költségvetési törvény 2. melléklet 111.5.
a)jogcím szerint—az ebr42 önkormányzati információs rendszerben a 20W. évi megalapozó
felmérésben szerepeltetett adatok alapján — számított óvodai és bölcsődei ellátotti létszám
határozza meg.

A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó iparűzési adóerő
képességétől (a továbbiakban: adóerö-képesség) függ. A pályázat szempontjából az adóerő
képesség a 2018. II. negyedéves költségvetési jelentésben közölt. az adóerő-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.

Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat

adóerő-képessége alapján

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.

Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül. az erre a célra kialakított pályázati
felületen történik.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje
- elektronikus feltöltés lezárása: 2019. Június 20. 16:00 óra
- papír alapon történő benyújtás: 2019. június 21.

A miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 20.

Jelen pályázati kiírás szerint javasoljuk a Rákóczi utcai Gólyafészek bölcsőde
konyhájának infrastrukturális felújítását és akadálymentesítését.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati Javaslat elfogadását.

A határozati javaslatban a pontos összez és a fedezet nicEjelölése a Pénzü’i BizottsáEi
ülésre tesz kiegészítve.

Határozati javaslat:

I. A pénziigyniiniszter — a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben — meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont
szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Rákóczi
utca 16. szám alatti Gólyafészek bölcsőde konyhájának infrastrukturális felújítása és
akadálymentesítése. A pályázati összköltség bruttó ‚- Ft, az igényelt támogatás
mértéke 85 %‚ bruttó ‚- Ft, a saját erő mértéke 15 %‚ bruttó ‚- Ft. A
saját erőt a

II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy az önkormányzati étkeztetési fejlesztések fejlesztések támogatására
benyújtandó pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, valamint Békés Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának
rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket
indítson cl, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat képviseletében
aláirjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

III. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy az Önkormányzati feladateHátást szolgáló fejlesztések
támogatására benyújtandó pályázat pályázati dokumentációja összeállítását kezdje meg,
a pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges
jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.

Határidö: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. május 23.
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Pénzügyi ellen jegyző
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