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ELŐTERJESZTÉS 
 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 
 

A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben pályázatot hirdetett önkormányzati étkezetetési fejlesztések támogatására. 
 
Települési önkormányzatok nyújthatnak be támogatási igényt a központi költségvetési forrás 
biztosítása az önkormányzati tulajdonú fenntartású és működtetésű óvodai 
gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha és 
kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy 
bővítése, fejlesztése érdekében. 
Pályázati alcélok: 
Önkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése: 

a.) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével, 
b.) új konyha létesítésével, 
c.) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, 

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

felújításával, akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával. 
A támogatás mértéke: a maximális támogatási igény pályázóként 40,0 millió forint, azzal, 
hogy az egy óvodai ellátásban részesülő étkeztetett gyermekre számított igény nem 
haladhatja meg a 800.000 Ft-ot. (Esetünkben nem haladja meg) 
A saját erő összege minimális mértéke a települési önkormányzat adóerő-képessége alapján 
a fejlesztési költség 50%-a. 
 
A Fő utcai óvoda konyhatechnológiájára kért árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi.  
Építkezési költség: bruttó 825.631 Ft. 
Eszközbeszerzési költség: nettó 2.927.000 Ft + ÁFA bruttó: 3.717.290 Ft 
A pályázati kiírás szerint az eszközbeszerzés költségei a beruházási összköltség 50%-áig 
számolhatóak el. A fenti ajánlat ennek az aránynak nem tud megfelelni.  
 
Az elmúlt évek pályázati rendszere alapján elmondható, hogy az a pályázó, aki már egyszer 
kimerítette a központi költségvetésből a fenti célra nyújtott támogatást, az az elkövetkezendő 
években nem részesülhet támogatásban. 
 
Az új, épülő óvoda konyhatechológiájára szintén benyújtható lenne a pályázat a megfelelő 
dokumentumok (adásvételi szerződés stb.) benyújtásával. 
A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok az önkormányzatok, amelyek a 2015. 2016. 
illetve a 2017. évben óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására forrást 
nyertek. Biatorbágy a 2015. évben pályázatot nyújtott be és nyert el 54.740.265 Ft 
összegben a Bajcsy-Zsilinszky úti tagóvoda kapacitásbővítésére.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hozza meg döntését. 
 
Biatorbágy, 2017. április 4. 
 
 
 Tarjáni István s. k. 
 polgármester 
  



 
 

„A” határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzatának  

/2017. (IV. 27.) határozata 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
A képviselő-testület: 
1. pályázatot nyújt be a Benedek Elek Óvoda Fő utca 61.sz. alatti tagóvodájának 

konyhai fejlesztésére. 
2. Az önrész összegét .. Ft-ot, azaz ……………….. Ft-ot a pályázati tartalékkeret 

terhére biztosít. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. május 9. 
A pályázati dokumentáció műszaki tartalmát összeállítja: Beruházási és 
Vagyongazdálkodási Osztály 
A végrehajtást végzi: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
 
 
 
 

„B” határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzatának  

/2017. (IV. 27.) határozata 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
A képviselő-testület nem nyújt be pályázatot a felhívásra. 

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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