Előterjesztés
pályázat benyújtására Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
A nemzetgazdasági miniszter –a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben –pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti a
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.
Pályázók köre: települési önkormányzatok
Pályázat célja:
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
 már működő konyha kapacitásbővítésével,
 étkező, étterem kapacitásbővítésével,
 új konyha létesítésével,
 új étkező, étterem kialakításával,
 már
működő
konyha
infrastrukturális
felújításával,
fejlesztésével,
akadálymentesítésével,
 étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével,
 friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel,
 a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével
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 rész beruházásra is igényelhető
támogatás.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke:
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra
jutó adóerő képességétől.
Így a támogatás mértéke: a fejlesztési költség 95 %-a.
A Diákélelmezési Konyhán az alábbi fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani a pályázat
keretében:
- A jelenlegi elszívó és befúvó rendszer korszerűsítése 25 kw-os hőszivattyúval, elszívó
ventilátorral, a meglévő légcsatorna szigetelésével.
18.000.000.- FT
- Konyhai előkészítő gépek vásárlása, melyek segítségével az étrenden szereplő ételek
száma bővíthető, minősége javítható.
1.900.000.- FT
- A gyermekétkeztetéshez használt porcelán tányérok és poharak cseréje melamin
alapanyagú, törhetetlen tányérokra és poharakra.
1.000.000.- FT
- Az étteremben lévő 40 db sérült, instabil étkező asztalok cseréje.
1.500.000.- FT

Összesen bruttó: 22.400.000 Ft
Támogatás számítása:
Az önkormányzatot adólevonási jog illeti meg a Diákélelmezési Konyha vonatkozásában,
ezért a pályázat tervezésénél a nettó összegeket kell figyelembe venni, az Áfa
visszaigényelhető.
Összesen nettó: 17.637.795 Ft
Támogatás (95 %): 16.755.905 Ft
Saját erő: 881.890 Ft
Áfa: 4.762.205 Ft
Összes saját erő: 5.644.095 Ft
Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Jánoshalma, 2016. április 18.

Határozati javaslat
Jánoshalma Város Képviselő - Testülete
határozatával támogatja pályázat benyújtását az
önkormányzati
étkeztetési
fejlesztések
támogatására, és a pályázathoz 5.644.095 Ft
önerőt biztosít.
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