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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 szerinti „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések”
támogatására.
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.
A 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.
Jelen pályázat keretében eszközbeszerzésnek minősül:
− az egészséges, korszerű táplálkozást támogató technológiai fejlesztésekhez
szükséges konyhai gépek, eszközök beszerzése,
− az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló
közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai gépek,
eszközök, bútorok beszerzése,
− az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló
közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai készletek
beszerzése (tálcák, edények, tányérok, evőeszközök, poharak stb.),
− étkező, étterem bútorzatainak beszerzése,
− a környezetvédelmi szempontokat érvényesítő eszközbeszerzések, így pl. a
szelektív hulladékkezeléshez, a sütőzsiradék külön gyűjtéséhez, veszélyes
hulladék kezeléséhez, komposztáláshoz stb. történő eszközbeszerzés.
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A döntést megalapozó értékelési szempontok különösen:
− 2015. szeptember 1-jétől a kötelező óvodáztatás miatti új óvodás gyermekek
száma,
− gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottak száma,
− a fejlesztéssel külső szolgáltatóval kötött szerződés kiváltható,
− a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő képessége.
A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek:
− óvodai gyermekétkeztetésen túl további étkeztetési feladatellátást szolgáló
intézmények (pl. iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés),
− felújítás szükségességét erősítő élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági
szakvéleménnyel rendelkező intézmények,
− a fenntartási költségek csökkentését szolgáló intézkedések (pl. energetikai
korszerűsítés),
− a 2015/2016. nevelési év kezdetéig megvalósuló fejlesztések, továbbá
− a pályázat benyújtásakor már építésügyi hatósági engedéllyel rendelkező
beruházások.
A pályázati alcélok esetében nem nyújtható támogatás iroda, kiszolgáló helyiség,
öltöző, büfé és konyhakert kialakítására, felújítására, bővítésére valamint
számítástechnikai, irodai eszközök, szállítóeszközök, gépjárművek, anyagok, munkaés védőruha beszerzésére.
Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melyek keretében
legfeljebb egy feladat-ellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet
támogatást. A pályázatban megjelölt feladat-ellátási helyen több pályázati alcél szerinti
részberuházásra is igényelhető támogatás.
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy
lakosra jutó adóerő képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő képesség a
2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4 %-át
jelenti. Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke Dombóvár Város Önkormányzata
tekintetében 5 %, mivel az adóerő képesség 0 - 18.000,- Ft/fő közé esik.
A pályázók köre
Települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési
önkormányzat nyújthat be pályázatot.
A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás
megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a
működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.
Dombóvár Város Önkormányzata elkészíttette a Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde konyhájának felújításához kapcsolódó terveket, amelynek összköltségvetése
bruttó 15.199.980,- Ft az alábbiak szerint.
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Kivitelezési munkálatok
Tervezési költségek
- Építész tervezési díj
- Költségvetés
Eszközbeszerzés
Mindösszesen

7.920.748,- Ft + Áfa = 10.059.350,- Ft
bruttó 50.000,- Ft
48.000,- Ft + Áfa = 60.960,- Ft
3.960.370,- Ft + Áfa = 5.029.670,- Ft
(bruttó) 15.199.980,- Ft

A Dombóvári Szivárvány Óvodában nincs húselőkészítő helyiség, ezért is indokolt az
épület felújítása. Az óvoda főzőkonyhája alaprajzilag nem megfelelő kialakítású, a
szennyes és előkészített alapanyagok útvonala keresztezi egymást. A felszereltsége
elavult, elhasználódott és hiányos. A felületek elhasználódtak. Az előkészítőket
kívülről kell megközelíteni, ezért a homlokzatra ajtót kell beépíteni. A szintkülönbség
áthidalására rámpa készül, melyet előtetővel fednek le. A fehér mosogató melletti szűk
tároló-tálalót megszüntetik. A fa anyagú falak helyett impregnált gipszkarton
válaszfalak készülnek. A belső ajtókat jól tisztítható műanyag ajtókra szerelik. A
többszörösen megbontott padozatot új, csúszásmentes kerámiával burkolják. A falakat
ajtó magasságig csempézéssel moshatóvá teszik.
A beruházási költségek 50 %-áig konyhai eszközök beszerzése is lehetséges, amelyet
az Óvoda és az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet állított össze.
A tervezési költségek a pályázat keretében elszámolhatóak.
Dombóvár Város Önkormányzatának adóerő képességét figyelembe véve a
minimálisan biztosítandó saját erő mértéke 5 %, ezt azonban a konyhát üzemeltető
Integrált Önkormányzati Szolgáltató szervezet átvállalja. Ennek összege 759.999,- Ft,
azaz Hétszázötvenkilencezer-kilencszázkilincvenkilenc forint.
Fentieket figyelembe véve Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat
benyújtását támogassa a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde konyhájának
felújításához.

Határozati javaslat
„Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban:
Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti „Gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések” támogatására.
2. A fejlesztés megvalósulási helye:
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10.
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3. A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2015. év
759.999
0
14.439.981
0
0
15.199.980

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtására és aláírására.
Határidő: a pályázat benyújtására 2015. május 29.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester
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