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Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!
A pénzügyminiszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben
– pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására.
A Költségvetési törvény 2. melléklet III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása pont
szerinti támogatásban részesülő települési önkormányzat nyújthat be pályázatot.
A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú (ideértve
az önkormányzati vagyonkezelésben lévő állami tulajdont is), fenntartású és működtetésű
bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítőtálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha)
létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.
A pályázat keretei között elsősorban a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú támogatás terhére meg
nem valósítható – többletköltségként jelentkező – igényekre vonatkozó műszaki tartalom kerül
megfogalmazásra.
A kiírásban megfogalmazott alcélok közül, az önkormányzat, az általa működtetett saját konyha
infrastrukturális felújítására, fejlesztésére, akadálymentesítésére vonatkozó 3.1.b. alcélra tud
pályázatot benyújtani.
A pályázati alcél esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető
támogatás.
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A benyújtott pályázat célja, alcélja, a kivitelezés helye a pályázat benyújtását követően nem
változtatható meg.
Amennyiben a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is
szükséges, úgy a Pályázónak a pályázat benyújtási határidejéig jogerőre emelkedett, érvényes
engedéllyel kell rendelkeznie.
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A maximális támogatási igény pályázónként 40,0 millió forint, azzal, hogy az egy bölcsődei, vagy
óvodai ellátásban részesülő étkeztetett gyermekre számított igény nem haladhatja meg 800 000
forintot. Vadna esetében az igényelhető támogatás: 16.000.000 Ft.
(A pályázat szempontjából az étkeztettek teljes számát a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5. a) jogcím
szerint – az ebr42 önkormányzati információs rendszerben a 2019. évi megalapozó felmérésben szerepeltetett
adatok alapján – számított óvodai és bölcsődei ellátotti létszám határozza meg.)
A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó iparűzési adóerőképességétől (a továbbiakban: adóerő-képesség) függ. Vadna esetében az adóerő összege: 17.
539 Ft; az önerő mértéke: 5 %.
A pályázat benyújtásának határideje:
elektronikus feltöltés lezárása: 2019. június 20. 16 óra,
papír alapon történő benyújtás: 2019. június 21.
A miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 20.
A teljes pályázati felhívás elérhető:
https://www.kormany.hu/download/d/f7/91000/Al%C3%A1%C3%ADrt_P%C3%A1ly%C3
%A1zati_Ki%C3%ADr%C3%A1s_Konyhafejleszt%C3%A9s_2019.pdf#!DocumentBrowse
Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat
jóváhagyását.
Vadna, 2019. május 8.
Bencze Péter sk.
polgármester
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Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti, a
pénzügyminiszter által – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben -, az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati
felhívás alapján, pályázatot kíván benyújtani a Vadna Községi Konyha felújítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
előkészítő munkálatok elvégzésére.
felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen

