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A tárgyalandó témakör tárgya:
Döntés pályázat benyújtásáról, továbbá a megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeli
ütemezéséről
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetgazdasági miniszter „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” címmel pályázatot
hirdetett. A pályázaton való induláshoz és a beruházás megvalósításához szükséges önerő biztosításához a képviselő-testület döntése szükséges. Továbbá a közzétett pályázati kiírás alapján a benyújtandó pályázat kötelező mellékletét képezi a megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeli ütemezését bemutató képviselő testületi határozat.
1.

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására a nemzetgazdasági miniszter hirdetett
pályázatot. Támogatási kérelmet az a települési önkormányzat nyújthat be, amely a költségvetési
törvény 1. melléklet III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatás szerinti támogatása pont szerinti támogatásban részesül.
A pályázat célja az önkormányzati tulajdonú, fenntartású és működtetésű óvodai vagy bölcsődei
gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha és kapcsolódó
kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése.
A pályázati kiírás az alábbi alcélokat tartalmazza az önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztésére:
a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítése,
b) új konyha létesítése,
c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése,
d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítése, felújítása, akadálymentesítése, új étkező, étterem kialakítása
A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető
támogatás
Egy önkormányzat kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, amelynek keretében egy
feladatellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást.
A maximális támogatási igény pályázóként 40,0 millió forint. Őrbottyán adóerő-képessége alapján
a támogatás maximális mértéke 95%, az önerő 5%.
Beadási határidő: 2018. július 5. 16 óra (elektronikusan)
Javasolt pályázati cél:
A Központi Napsugár Óvoda épületében található főzőkonyha kapacitásbővítése és felújítása, valamint konyhatechnológiai eszközök beszerzése.

A teljes beruházási összköltség bruttó 42.000.000 Ft. Az igényelhető maximális támogatás mértéke a
fejlesztési költség 95%-a, azaz 39.900.000 Ft. A vállalandó önerő minimális költsége a fejlesztési költség 5%-a, azaz 2.100.000 Ft.
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A közzétett pályázati kiírás alapján a benyújtandó pályázat kötelező mellékletét képezi a megvalósítás
és finanszírozás tervezett időbeli ütemezését bemutató képviselő testületi határozat. A megvalósítás
és finanszírozás tervezett időbeli ütemezésének bemutatása (figyelembe véve a pályázati kiírásban
leírt határidőket)
1. Projekt előkészítés (a megvalósítani kívánt fejlesztés nem tartalmaz hatósági engedélyköteles
tevékenységet):
-

pályázat benyújtása (2018. július)

-

esetlegesen felmerülő benyújtott pályázattal kapcsolatos hiánypótlás teljesítése (2018. július-augusztus)

-

pályázat elbírálása (2018. október)

-

támogató okirat megkötése (2018. november)

-

megítélt támogatás folyósítása (2018. december)

2. Megvalósítás (figyelembe véve a megvalósítani kívánt tevékenységek beruházási összköltségét és a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárokat közbeszerzési eljárás lefolytatása releváns):
-

A Központi Napsugár Óvoda épületében található konyha kapacitásbővítése és felújítása,
valamint konyhatechnológiai eszközbeszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása (2019. február-március)

-

Kivitelező szerződés és konyhatechnológiai eszközök szállítására irányuló szerződés aláírása (2019. április)

-

Konyha kapacitásbővítésének teljesítése, műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Konyhatechnológiai eszközök sikeres átadás-átvétele, eszközök üzembe helyezése (2019. május-július)

-

Támogatás felhasználása (2019.augusztus)

-

Pénzügyi beszámoló benyújtása (2019. szeptember)

-

Pénzügyi beszámoló támogató szervezet általi jóváhagyása (2019. október)

A pályázati kiírás alapján a megítélt támogatást a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja a
projekthez kapcsolódó támogató okirat elfogadására rendelkezésre határidőt követő 8 napon belül. A
fentiek alapján a megítélt támogatás folyósítása előfinanszírozás formájában történik. A kivitelezői és
eszközbeszerzési szerződések esetében a vállalkozók 1 részszámla és 1 végszámla kiállítására lesznek jogosultak. A projekt megvalósításához szükséges önerőt (bruttó 2.100.000 Ft.) Őrbottyán Város
Önkormányzatának a projekt fizikai megvalósításának zárásakor (tervezett időpont 2019. augusztus)
szükséges biztosítania.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozat-tervezeteket.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A pályázati kiírás szerint
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A pályázati önrész Őrbottyán Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának terhére biztosítható.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
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6. HATÁROZAT-TERVEZET
6.1
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2018. (VI. 27.) határozata az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” pályázatról
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat keretében a Központi Napsugár Óvoda
épületében található konyha kapacitásbővítésének és felújításának, valamint konyhatechnológiai eszközök beszerzésének megvalósítására.
Fejlesztéssel érintett ingatlan adatai:
o

Központi Napsugár Óvoda épületében található főzőkonyha - 2162 Őrbottyán,
Rákóczi Ferenc utca 113. (hrsz: 1235)

A biztosítandó saját erőt Őrbottyán Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának
terhére 2.100.000 forint összegben biztosítja.
6.2
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2018. (VI. 27.) határozata az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” pályázatról
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat keretében a Központi Napsugár Óvoda
épületében található konyha kapacitásbővítésének és felújításának, valamint konyhatechnológiai eszközök beszerzésének megvalósítására. A megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeli ütemezésének bemutatása (figyelembe véve a pályázati kiírásban leírt határidőket):
1. Projekt előkészítés (a megvalósítani kívánt fejlesztés nem tartalmaz hatósági engedélyköteles tevékenységet):
•

pályázat benyújtása (2018. július)

•

esetlegesen felmerülő benyújtott pályázattal kapcsolatos hiánypótlás teljesítése
(2018. július-augusztus)

•

pályázat elbírálása (2018. október)

•

támogató okirat megkötése (2018. november)

•

megítélt támogatás folyósítása (2018. december)

2. Megvalósítás (figyelembe véve a megvalósítani kívánt tevékenységek beruházási
összköltségét és a közbeszerzési törvényben maghatározott értékhatárokat közbeszerzési eljárás lefolytatása releváns):
•

A Központi Napsugár Óvoda épületében található konyha kapacitásbővítése és
felújítása, valamint konyhatechnológiai eszközbeszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása (2019. február-március)

•

Kivitelező szerződés és konyhatechnológiai eszközök szállítására irányuló szerződés aláírása (2019. április)

•

Konyha kapacitásbővítésének teljesítése, műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Konyhatechnológiai eszközök sikeres átadás-átvétele, eszközök üzembe helyezése (2019. május-július)

•

Támogatás felhasználása (2019. augusztus)

•

Pénzügyi beszámoló benyújtása (2019. szeptember)

•

Pénzügyi beszámoló támogató szervezet általi jóváhagyása (2019. október)

A projekt megvalósításához szükséges önerőt (bruttó 2.100.000 Ft.) Őrbottyán Város
Önkormányzatának a projekt fizikai megvalósításának zárásakor (tervezett időpont
2019. augusztus) biztosítja.
Őrbottyán, 2018. június 18.
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