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Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 201 9. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3 . melléklet 11 3 . pont
szerinti Onkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.

A pályázat célja

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú (ideértve az
önkormányzati vagyonkezelésben lévő állami tulajdont is), fenntartású és működtetésű
bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő
tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha)
létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:

Onkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése

a) új konyha létrehozásával,
b) az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacításbővítésével,

fejlesztésével
c) melegítőkonyha felújításával.

A támo2atás formája:
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege:

A támogatás mértéke

A maximális támogatási igény pályázónként 100,0 millió forint, azzal, hogy az egy bölcsődei,
vagy óvodai ellátásban részesülő étkeztetni tervezett gyermekre számított igény nem
haladhatja meg 800.000 forintot.
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A pályázat szempontjából az étkeztetettek teljes számát a Költségvetési törvény 2. melléklet
111.5. a) jogcím szerint — az ebr42 önkormányzati információs rendszerben a 2020. évi
megalapozó felmérésben szerepeltetett adatok alapján — számított óvodai és bölcsődei ellátotti
létszám, valamint az önkormányzat igénylésében szereplő vállalt létszám határozza meg.

A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó iparűzési adóerő
képességétől (a továbbiakban: adóerő-képesség) függ. A pályázat szempontjából az adóerő
képesség a 2019. 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 Ft/fő 18.001-25.000 Ft/fő 25.001-40.000 Ft/fő 40.000 Ft/fő felett

fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség

95%-a, 85%-a, 75%-a, 50%-a,

Mind az eszközbeszerzés, mind az építési cél esetében szükséges a támogatói okiratban
meghatározott minimális saját önerő biztosítása!

Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap és mellékleteinek elektronikus úton történő rögzítése, lezárása és
elektronikus hitelesítése a belügyminiszter által üzemeltetett 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: 2020. augusztus 13.

A pályázatok Igazgatóság általi felülvizsgálatának határideje: 2020. szeptember 18.

Jelen pályázati kiírás szerint javasoljuk a Rákóczi utcai Gólyafészek bölcsőde
konyhájának infrastrukturális felújítását és akadálymentesítését.

A paiyazan iuiras I . pontjaan eioiras, nogy szuseges csatoirn a megvaiosnas es nnanszírozás
tervezett időbeni ütemezését tartalmazó képviselő-testületi határozat hiteles másolatát is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a pénzügyminiszter által
meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. 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.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi nyilatkozatokat
teszi:

a) A pályázatot költségvetési szerv keretei között működő konyha fejlesztésére
nyújtja be.

b) A fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges építésügyi hatósági engedély.

c) A pályázati céllal kapcsolatos beruházási tevékenység állapota 0%.

d) A pályázati összköltség bruttó 21.793.200- Ft, az igényelt támogatás mértéke 95
%‚ bruttó 20.703.540,- Ft, a saját erő mértéke 5 %‚ bruttó 1.089.660- Ft. A saját
erőt a 2020. évi költségvetésbe betervezett intézményi felújítási keret terhére
biztosítja. (1/2020. (1.31) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet 4. melléklet B/3. sor)

e) Az 5630 Békés, Rákóczi utca 16. szám, 76 helyrajziszám alatti Gólyafészek

bölcsőde konyha felújítása, korszerűsítése időszerű és indokolt, mivel az
élelmiszerek feldolgozási útvonalát a jelenlegi előírásokhoz szükséges igazítani.

Az épület az 1980-as évek közepén épült középblokkos technológiával, tégla
blokkokból, előregyártott vasbeton pallós födémszerkezettel. A bölcsőde
magastetős kivitelben készült, összetett alaprajzzal. Alaprajzilag két egységre
bontható, gondozási egységre, és gazdasági egységre. Mindkét épületrész
földszint + tetőtér beépítéses. A két egységet földszintes közlekedőfolyosó köti
össze. Az épület a 2007-2013-as pályázati ciklusban energetikai korszerűsítésen

esett át, azonban a belső felújítása eddig nem valósulhatott meg.

1) Nyertes pályázat esetén a felújítási munkálatokat a 2021-es év nyári szünetére

szükséges tervezni, amely 2021. június 21-től 2021. július 18-ig tart. Ezelőtt
szükséges sikeres versenyeztetési eljárást lebonyolítani mind a kivitelezésre,

műszaki ellenőrzésre és az eszközbeszerzésre. Mivel egyik eljárás sem éri el a
közbeszerzési értékhatárt, ezért egyszerű három ajánlatos eljárás keretében

lehet kiválasztani a nyertes ajánlattevőt. Az eljárások kiírásának tervezett
időpontja 2021. március 25. A szerződések tervezett aláírásának időpontja
2021. április 15. A kivitelezési munkák kezdésének időpontja 2021. június 22.
Sikeres műszaki átadás tervezett időpontja: 2021. július 24. Az eszközök
szállításának tervezett időpontja beszereléssel: 2021 július 22. A pénzügyi
ütemezés szerint a felújítás és akadálymentesítés kivitelezési munkáinak
elvégzésére kiválasztott kivitelező számláj ának kiállításának feltétele a sikeres
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műszaki átadás- átvételi eljárás lebonyolítása. A műszaki ellenőr teljesítésének

igazolásának feltétele szintén a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás

lebonyolítása. Az eszközök átvétele után állítható ki a szállító száinlája. A

számlák kiállításának tervezett időpontja: 2021. július 24.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza

polgármesterét, hogy az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására

benyújtandó pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.

törvény, valamint Békés Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata

rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg,

beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az

Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat

megtegye.

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza

polgármesterét, hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatására benyújtandó pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a

benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020.július 21.
Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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