
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t 

 

önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat benyújtására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

 

Ó z d, 2017. április 20. 



 

1.) A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben - pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerinti önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések támogatására. 

Pályázók köre: a Költségvetési törvény 2. melléklet III. 5. Intézményi gyermekétkeztetés 

támogatása pont szerinti támogatásban részesülő települési önkormányzat nyújthat be pályázatot, 

ideértve a társulás székhelye szerinti települési önkormányzatot is. 

 

A megjelent kiírás szerint a pályázat célja: központi költségvetési forrás biztosítása az 

önkormányzati fenntartású és működtetésű óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, 

befejező konyha, melegítő-tálaló konyha és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy 

bővítése, fejlesztése érdekében. 

 

Pályázati alcélok: 

 

Önkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése: 

1. az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével, 

2. új konyha létesítésével, 

3. az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, 

fejlesztésével, akadálymentesítésével, 

4. az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, 

akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával. 

 

A pályázó a 4. pont szerinti alcélra kizárólag akkor nyújthat be igényt, ha egyúttal az 1-3. 

pontok valamelyikére is pályázik. 

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

igényelhető támogatás. 

A pályázat benyújtásának határideje: elektronikusan 2017. május 9., papíralapon: 2017. 

május 10. 

A beérkezett pályázatokról a nemzetgazdasági miniszter 2017.08.17-ig dönt.  

 

2.) Ózd Város Önkormányzata a 2017. évben – hasonlóan a korábbi évhez – a fentiekben 

felsorolt lehetőségek közül az Önkormányzat által működtetett Ózd, Béke Telepi Óvodák 

Újváros téri Óvoda, 3600 Ózd, Újváros tér 2. hrsz.: 8415/14. saját konyhájának infrastrukturális 

felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével (3. alcél) tervezi a támogatási igény 

benyújtását, így az alábbi fejlesztések megvalósítását: 

2.1. a) az óvodai konyhai helyiségek teljes körű felújítása, akadálymentesítése: 

- ivóvíz-, és csatornarendszer teljes körű felújítása, a szerelvények, a mosdók, mosogatók 

cseréje, 

- az érintett helyiségekben hideg- és meleg burkolatok cseréje, komplett festés, mázolás, 

- fa beltéri nyílászáró csere, 

- épületgépészeti csővezeték, szerelvények és berendezések szerelése, elszívó rendszer 

felújítása, világítótestek cseréje, szúnyoghálók felszerelése, 

b) az óvodai konyhai főzést segítő, elhasználódott eszközök cseréje: 

- 1 db gáz-elektromos tűzhely, 1 db elektromos sütő, 1 db univerzális robotgép, 1 db habverő, 1 

db húsőrlő segédgéppel, passzírozó, szeletelő segédgéppel, 13 db munkaasztal rozsdamentes 



acélból, csepegtető állvánnyal, valamint 1 db 58,8 l-es rozsdamentes magas lábas beszerzése, 1 db 

ipari mosogatógép. 

c) a költségvetés tartalmazza az előkészítéshez szükséges tervezési díjat és az energetikai 

tanúsítvány elkészítésének díját is 

 

A fejlesztés  költségei: 

A fejlesztés teljes költsége:   29.952.657,-Ft 

Támogatással igényelhető összeg (75 %): 22.464.492,-Ft 

Szükséges önerő: (25%)      7.488.165,-Ft 

2.2. A 2017. augusztus 17-ei döntést feltételezve a megvalósítás tervezett dátuma: 2017. 

december 31. 

2.3. A pályázat finanszírozásához szükséges támogatás elszámolását és a szükséges önerő 

biztosítását 2017. IV. negyedévére kell betervezni. 

Javaslat: 

 

Ózd Város Önkormányzata nyújtson be támogatási igényt a pályázati kiírás alapján az 

előterjesztésben felsorolt fejlesztésekre és fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat. 

 



H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (IV. 20.) határozata 

önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat benyújtásáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

1. Ózd Város Önkormányzata a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 

évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

pályázati célra támogatási igényt nyújt be az Ózdi Béke Telepi Óvodák, Újváros téri Óvoda 

(3600 Ózd, Újváros tér 2., hrsz: 8415/14) főzőkonyhája felújítására, valamint eszközök 

beszerzésére az alábbi pénzügyi feltételekkel: 

 

A fejlesztés teljes költsége:   29.952.657,-Ft 

Támogatással igényelhető összeg (75 %): 22.464.492,-Ft 

Szükséges önerő: (25%)       7.488.165,-Ft 

 

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 25 %, azaz 

7.488.165,-Ft összegű önerőt a 2017. évi költségvetésben a Felhalmozási tartalék váratlan 

kiadásokra keret terhére biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a 

költségvetésben. 

3. A pályázat időbeli ütemezése: 

-A pályázatban vállalt feladatok teljesítésének határideje: 2017. december 31. 

-A támogatás és az ehhez szükséges önerő elszámolása: 2017. IV. negyedév. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős:  

- A pályázatok benyújtásáért: PH Településfejlesztési Osztály vezetője 

-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: 2017. május 09., illetve a szerződéskötésre folyamatos 

 

 

 


