
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 
kiírt pályázatról - Gólyafészek Bölcsőde főzőkonyhájának kapacitásbővítéséről 

 

MELLÉKLETEI: 

- Pályázati kiírás 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. július 13.  

 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 

    

MEGHÍVOTTAK: 

 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Kabinet, Műszak 

 

ELŐTERJESZTŐ: Polgármester 

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Gálosi Zita, Miklós Krisztina 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE:  

2020. július 10. 



 
  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/240 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 

Gólyafészek Bölcsőde főzőkonyhájának kapacitásbővítéséről 
 

A pénzügyminiszter pályázatot hirdetett önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. 
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A pályázati kiírás az 
előterjesztés mellékletében olvasható. Áttekintve a pályázati alcélokat  a b) pontban  megjelölt, 
azaz az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítésével, fejlesztésével 
megjelölt projektcélra javaslom a Gólyafészek Bölcsőde főzőkonyhájának kapacitásbővítésére 
pályázati dokumentáció összeállítását.  
 
ELŐZMÉNY 
Biatorbágy Város Önkormányzata 193/2018. (IX.19.) sz. határozatával döntött a 
PM_Bölcsödefejlesztés_2018 kódjelű pályázaton való részévételről, a Gólyafészek Bölcsőde 
két csoportszobával történő bővítéséről. A pénzügyminiszteri döntés értelmében 159.979.861 
Ft támogatással a kivitelezési munkák ez év július második felében megkezdődnek. A projekt 
várható befejezése 2021. júliusa.  
 
Az intézmény bővítésével aktuálissá vált a konyha technológia átgondolása, áttervezése, 
kedvezőbb útvonal kialakítása, jobb helykihasználás ésszerű megvalósítása, esetlegesen az 
eszközök bővítése és a 2012 óta működő konyhában az elavult eszközök cseréje. Az 
átalakított konyha 150 fő ellátására és a szükséges alapanyagok raktározására válhat 
alkalmassá, az alábbi szakágak érintésével: építészet, gépészet, elektromos és 
konyhatechnológia. 
Jelen pályázati felhívással erre a  célra nyújthatunk be támogatási kérelmet. 
 
Az elbírálást megalapozó értékelési szempontok ezen projektcél esetén: az  önkormányzat 
egy főre jutó adóerőképessége, illetve a műszaki tartalom. 
A benyújtás feltétele a képviselő-testület egységes határozata a pályázaton való indulásról, a 
szükséges önrész rendelkezésre állásáról, valamint a  megvalósítás és a finanszírozás 
tervezett időbeni ütemezéséről.  
 
A maximálisan igényelhető támogatás összegét a pályázat 100.000.000. Ft-ban állapítja meg 
azzal, hogy az egy bölcsődei ellátásban részesülő étkeztetési tervezett gyermekre számított 
igény nem haladhatja meg a 800.000 ft-ot. A tervezett bővítés 20 gyermeket érint, ez alapján 
16.000.000 Ft támogatási igénnyel élhetünk. Adóerőképesség alapján Biatorbágy városa 
50%-os támogatásban részesülhet. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 13. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hozza meg döntését. 

 
Biatorbágy, 2020. július 08. 
 

 
 Tarjáni István  
 
 
 

 
 
 



 
Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának  

/2020. (VII.13.) határozata 
 
 

Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 
Gólyafészek Bölcsőde főzőkonyhájának kapacitásbővítéséről 

 
 

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 az Önkormányzati étkezetési fejlesztések támogatására kiírt, 
„Önkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése az önkormányzat 
tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítésével, fejlesztésével” alcélra, 

2. a pályázat által megvalósítandó fejlesztés tárgyát az évenként növekvő gyermeklétszám 
alapján a Gólyafészek Bölcsőde (2051 Biatorbágy, Szent István u. 2.) már meglévő 
főzőkonyhájának kapacitásbővítésében határozza meg, 

3. a pályázat benyújtásához a saját forrás meglétét akként igazolja, hogy a vállalt önerő 
összegét 16.000.000 Ft, azaz –  tizenhat millió forintot a 2021. évi költségvetésében 
biztosítja, 

4. a szükséges közbeszerzést előreláthatólag 2021. február 28-ig, a szükséges 
engedélyezési eljárásokat 2021. július 31-ig lefolytatja, a kivitelezést 2021. március 1- 
2021. május 31-ig, az átadást és üzembe helyezést 2021. július 31-ig megvalósítja. 

5. a fizetési ütemezést 25%, 50%,75% és 100%-os műszaki készültségi foknál tervezi.  

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. augusztus 13.  
A pályázati dokumentáció műszaki tartalmát összeállítja: Műszaki Osztály 
A pályázati dokumentáció benyújtásáért felel:Kabinet   
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