Új napirendi pont
6. számú előterjesztés
Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. július 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtott pályázatról
szóló döntés módosítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
Teufel Judit megbízott irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetgazdasági miniszter 2018 júniusában – a belügyminiszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett az önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat célja központi költségvetési forrás
biztosítása az önkormányzati tulajdonú, fenntartású és működtetésű bölcsődei vagy
óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló
konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (továbbiakban együttesen: konyha)
létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.
A Képviselő-testület a 248/2018. (VI. 28.) Kt. határozatával támogatta, hogy az
önkormányzat a fenti támogatására – melynek keretében a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Dombóvár, Zrínyi u. 10. sz. alatti, dombóvári 485 hrsz.-ú székhelyóvoda
konyha fejlesztését kívánja megvalósítani – pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:
• A konyhafejlesztés kivitelezésére nettó 10.552.081,- Ft + áfa, az
eszközbeszerzésre nettó 5.264.420,- Ft + áfa összegű a támogatási igény.
• A megvalósítása és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
− 2018. november-december hónapban a beszerzési eljárások
lefolytatása,
− 2019. március 31-ig kivitelezés és eszközbeszerzés.
A döntés szerint a testület a pályázat bruttó 3.013.043,- Ft összegű önerejét Dombóvár
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében biztosítja.
A Magyar Államkincstár a benyújtott pályázatra érkezett hiánypótlási felszólításában
kifogásolta, hogy a saját forrás biztosítására nem a 2018. évi költségvetés nyújt
fedezetet, amit azzal indokolt, hogy a pályázat 2018. évi és a támogatás kiutalása is
2018. évben fog megtörténni.
A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló fejlesztési
pályázat benyújtásáról szóló döntés módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 248/2018. (VI. 28.)
Kt. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki:
„A Dombóvár, Zrínyi u. 10. szám alatti, kivett óvoda megnevezésű
ingatlan konyhafejlesztésének célja az alaprajzilag nem megfelelő
kialakítású konyha átalakítása. Cél a szennyes és előkészített alapanyagok
útvonala kereszteződésének megszüntetése, egy új húselőkészítő
kialakítása, a fa anyagú válaszfalak kicserélése impregnált gipszkarton
falra, csúszásmentes padozat kialakítása.
A tervezett fejlesztés ütemterve:
1. beszerzési eljárás lefolytatása: 2018. november-december hó
2. szerződéskötés: 2018. december hó

3. munkaterület átadása: 2019. január 1-15.
4. kivitelezés és eszközbeszerzés megvalósítása:
2019. január – március hó
5. pénzügyi elszámolás: 2019. június 30-ig”
2. A Képviselő-testület a 248/2018. (VI. 28.) Kt. határozat 2. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„A Képviselő-testület a pályázat bruttó 3.013.043,- Ft összegű önerejét
Dombóvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében biztosítja.”
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosított határozat megküldésére a
Magyar Államkincstár részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

