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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetgazdasági miniszter – 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. 
 
Rendelkezésre álló forrás: 
Maximális támogatási igény pályázónként 40 millió Ft azzal, hogy az egy bölcsődei, 
vagy óvodai ellátásban részesülő étkeztetett gyermekre számított igény nem 
haladhatja meg 800.000,- Ft-ot. A pályázat szempontjából az étkeztettek teljes számát 
a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5. jogcím szerint – az ebr42önkormányzati 
információs rendszerben a 2018. évi megalapozó felmérésben szerepeltetett adatok 
alapján – számított óvodai és bölcsődei ellátotti létszám (158 fő) határozza meg. 
 
Támogatható tevékenységek:  
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 pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is 
igényelhető támogatás. 
Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében az a)-c) 
pont szerinti pályázati alcélok esetében egy feladatellátási helyen (egy hrsz.-on lévő 
ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez igényelhető támogatás.  
Pályázat kizárólag költségvetési szerv keretei között működő konyha fejlesztésére 
nyújtható be (önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. vagy vállalkozó által üzemeltetett 
konyha fejlesztése nem támogatható). 
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. Ezen kitétel miatt az 
önkormányzat csak építési engedélyhez nem kötött fejlesztéshez kérhet 
támogatást. 
 
A pályázó a beruházás megvalósításával vállalja az ÁNTSZ, a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal előírásainak betartását, valamint a HACCP rendszer 
előírásainak megfelelő konyha kialakítását. Ezen túlmenően a pályázó vállalja, hogy a 
közétkeztetési feladatellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, 
ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és 



elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve a szelektív 
hulladékgyűjtésről, valamint a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztéséről. 
 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely a 2014., 2015, 2016 évi 
költségvetési törvények szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” 
jogcímen támogatásban részesült. Ez a feltétel fennáll, mivel az önkormányzat által 
2015-ben és 2016-ban benyújtott pályázat nem nyert támogatást. 
 
Önerő: 
A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a pályázó egy lakosra jutó iparűzési 
adóerő-képességétől függ. 
 
Pályázat jellemzői: 

- beadási határidő: 2018. július 5. 
- vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető 
- a támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség 85%-a (önerő 15%) 
- a maximálisan igényelhető támogatás összege 40 millió Ft 
- a támogatás bruttó összeg, amelyből ÁFA nem igényelhető vissza (a támogatás 

felhasználásáról nettó módon kell elszámolni) 
- döntés határideje: 2018. október 1. 
- projektbefejezés dátuma: 2019. december 31. 

 
Benyújtandó dokumentumok: 

• építészeti/műszaki költségvetés 
• saját forrás biztosítására vonatkozó határozat 
• tulajdoni lap, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban van  
• a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését tartalmazó 

képviselő-testületi határozat 
• tervezői nyilatkozat, hogy a tervezéshez nem szükséges hatósági 

engedély 
• fényképek a beruházás helyszínéről 
• Élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság véleménye opcionálisan csatolandó, 

amennyiben az rendelkezésre áll 2014-2017. évekre vonatkozóan 
• a NÉBIH minőségvezérelt közétkeztetés megvalósítását célzó 

programján való részvételt alátámasztó nyilatkozat, a tesztauditon elért 
végleges eredménnyel, amennyiben a program keretében a beruházással 
érintett feladat ellátási helyen ellenőrzésre került 

• polgármesteri nyilatkozat arról, hogy a pályázati alcéllal érintett feladat-
ellátási helyen az építési/műszaki költségvetési dokumentációval részben 
vagy egészben egyező tartamú támogatási igényt az önkormányzat mikor 
és hol nyújtott be, milyen formában (uniós, máshazai pályázat, egyedi 
támogatás), részleges egyezés esetén az egyezés mire terjedt ki, 
részesült-e olyan támogatásban, amellyel a pályázati kiírás 
megjelenéséig még nem számolt el vagy a döntésre még nem került sor 

• az elkészült létesítmény üzemeltetésére vonatkozó polgármesteri 
nyilatkozat az Ávr. 75.§ (2) bekezdés i) pontjában rögzített tartalommal 



„( i) az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és milyen 
üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak 
mi a forrása, ha a támogatott tevékenység beruházás, és a költségvetési 
támogatás kedvezményezettje az államháztartás alrendszereibe tartozó 
szervezet.” 

• a szünidei gyermekétkeztetéssel és a szociális étkeztetéssel kapcsolatos 
kötelező feladatok ellátásának rövid szakmai ismertetése (hány 
gyermeket érint, hol biztosítják az étel helyben történő elfogyasztását, az 
elszállításra van-e lehetőség, egyéb helyi sajátosságok ismertetése), 
amennyiben a fejlesztéssel érintett konyhával történik a feladatok 
ellátása 

 
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár, Zrínyi u. 10. sz. alatti székhelyóvoda 
konyha fejlesztése nem építési engedély köteles. A 2015-ben és 2016-ban benyújtott 
pályázat célja ugyancsak a Zrínyi utcai óvoda konyhájának felújítása lett volna. A 
konyha 2017. október 2-ától tálalókonyhaként működik.  
 
A konyhai fejlesztés főbb elemei: 

- hús előkészítő kialakítása 
- előkészítők kívülről történő megközelítésének kialakítása (ajtó beépítése, rámpa 

kialakítása) 
- fa anyagú falak helyett impregnált gipszkarton válaszfal kiépítése 
- belső ajtók műanyagajtókra való cseréje 
- padozat csúszásmentes kialakítása új kerámiával 
- falak moshatóvá tétele érdekében csempézés 
 

Mindezen felújítások 2016. évi árakon történő költsége bruttó 11.065.956,- Ft volt. Az 
eltelt időben az óvoda – így a konyha is – külső nyílászáróinak cseréje műanyagra 
megtörtént.  A 2018. évi árakkal számított aktualizált költség: 10.552.081,- Ft + ÁFA. 
(bruttó: 13.401.143,- Ft) 
Az eszközbeszerzés árajánlat szerint értéke 5.264.420,- Ft + ÁFA, mely összeg nem 
haladja meg a beruházási költség 50%-át. 
Mivel az ÁFA nem finanszírozható a támogatásból, ezért az önerőn felül ezzel a 
tétellel is számolni kell a támogatás igénylésekor. 
A támogatás elnyerése estén indokolt lenne a Zrínyi utcai óvodai konyha ismételt 
főzőkonyhává alakítása. A Szivárvány Óvodában 140 főre, míg a mostani 
főzőkonyhában a Zöldliget Óvodában 90 főre főznek.  
 
A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 



Határozati javaslat 
fejlesztési pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
önkormányzat az önkormányzati feladatellátást szolgáló étkeztetési fejlesztések 
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  
• eszközbeszerzésre nettó 5.264.420,- Ft + ÁFA összegben 
• a megvalósítása és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése: 

- 2018. november-december beszerzési eljárás  
- 2019. március 31-ig kivitelezés és eszközbeszerzés lefolytatása 

 
2. A Képviselő-testület a pályázat bruttó 3.013.043,- Ft összegű önerejét 

Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat kidolgozására és annak 
benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén a támogatói okirat jóváhagyására.  
 
Határid ő: 2018. július 5. – pályázat benyújtására 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
                                        Pénzügyi Iroda        
 
 
                                                                                                           Szabó Loránd 
                                                                                                            polgármester 
 
                                                                                            
                                                                                                     
 
 
 


