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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  

a Képviselő-testület 2015. május 28.-i RENDKÍVÜLI ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására.  
 

A pályázat célja a központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, 

óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és 

kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy 

bővítése, fejlesztése érdekében. 

Pályázati alcélok: 

Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése  

a) már működő konyha kapacitásbővítésével, 

b) étkező, étterem kapacitásbővítésével, 

c) új konyha létesítésével, 

d) új étkező, étterem kialakításával, 

e) már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, 

akadálymentesítésével, 

f) étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével, 

g) friss, helyi  alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel, 

h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével. 

 

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is 

igényelhető támogatás. 

A pályázatot települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti 

települési önkormányzat (továbbiakban: Pályázó) nyújthat be. 

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy 

feladat-ellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A pályázatban 

megjelölt feladat-ellátási helyen több pályázati alcél szerinti részberuházásra is igényelhető 

támogatás. Amennyiben a Pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi 

hatósági engedély is szükséges, úgy a Pályázónak vállalnia kell, hogy legkésőbb 2015. 

szeptember 30-ig a szükséges építésügyi hatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkezni fog. 
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A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti jogcímen a pályázati célra 1 000,0 

millió forint áll rendelkezésre. A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy 

lakosra jutó adóerő-képességétől függ.  

Ajka város Önkormányzata adóerő képessége alapján beruházáshoz 75%-os támogatást 

igényelhet, mivel az önkormányzat adóerő képessége 25.000 és 40.000 Ft között van. 

 

A pályázati felhívás céljának keretében lehetőséget látunk, hogy az Ajka Városi Óvoda 

Vizikék Óvodájában az emeleten étkezőt alakítsunk ki, étellifttel és a melegítőkonyhát 

felújítsuk, valamint eszközöket szerezzünk be.  

A projekt tervezett költségvetése  

Intézmény Támogatás Saját forrás Összesen 

Ajka Városi Óvoda Vizikék 

Óvodájában étkező kialakítása és 

konyha felújítása 

7.875.000 2.625.000 10.500.000 

Összesen 7.875.000 2.625.000 10.500.000 

   

A pályázatot az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kell beküldeni. 

Pályázatok benyújtásának határideje: 

- elektronikus feltöltés lezárása: 2015. május 29. 16:00 

- papír alapon történő benyújtás: 2015. június 1. 
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával a pályázatot 

támogatni szíveskedjék. 

  

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  

 

1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

„Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” támogatási 

felhívás d, e alcéljára pályázatot kíván benyújtani az Ajka 

Városi Óvoda 8400 Ajka, Sport u. 10. Vizikék Óvoda 

tagintézmény fejlesztésére. A pályázat benyújtásával elnyerni 

kívánt támogatás összege maximum 7.875.000 Ft. 

 

Intézmény Támogatás Saját forrás Összesen 

Ajka Városi Óvoda Vizikék 

Óvodájában étkező kialakítása és 

konyha felújítása 

7.875.000 2.625.000 10.500.000 

Összesen 7.875.000 2.625.000 10.500.000 

 

2. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához 

szükséges nyilatkozatokat megtegye és utasítja, hogy a 

költségeket a 2015. évi költségvetésbe tervezze bele. 

 

3. A pályázathoz szükséges önerőt pályázathoz szükséges önrészt 

az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti a 2015. évi 

költségvetés felhalmozási céltartalékában szereplő Műszaki 

előkészítések: út, járda és intézményi felújítás pályázati 

anyagainak előkészítése, telekalakítás előkészítése egyéb 

pályázati anyagok dokumentumainak megrendelése / 

30.000.000.- Ft-os előirányzatának terhére biztosítja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ajka, 2015. május 20. 
 

 

SScchhww aarr tt zz   BB éé ll aa   

polgármester 


