
  

 
             
8. NAPIREND 

 
Ügyiratszám                                1/130-40/2016.            

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 2016. május 18.-i nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Lesenceistvánd Község Önkormányzat és Uzsa Község 
Önkormányzat fenntartásában működő Százholdas 
Pagony Napköziotthonos Óvoda konyha fejlesztési 
pályázata  

 
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 

 
Előkészítő:  Molnár Erika vezető főtanácsos, pénzügyi ügyintéző 

 
Meghívottak:   

 
Előterjesztést látta:  
 
 

…………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
      jegyző 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről 
szóló 2015.évi C. törvény 3. melléklet II.7. pont szerinti Önkormányzati étkezési fejlesztések 
támogatására. Lesenceistvánd Község Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az 
önkormányzat tulajdonát képező, önkormányzati fenntartású és működtetésű - Lesenceistvánd, 
Zrínyi u.10.szám alatti, 188 hrsz.-ú óvodaépületben - gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha 
létrehozása érdekében.  
 
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke - a település 
adóerő-képessége alapján – a fejlesztési költség 95 %-a. Minimálisan biztosítandó saját erő 
mértéke a fejlesztési költség 5 %-a. 
 
Az óvodai főzőkonyha létrehozásának beruházási költsége 43 035 630 Ft, az igényelt támogatás 
összege 40 883 848 Ft, az önkormányzat által biztosított saját erő összege 2 151 782 Ft. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az önkormányzati fenntartású és működtetésű - Lesenceistvánd, Zrínyi u.10.szám 
alatti, 188 hrsz.-ú óvodaépületben meglévő - gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha létrehozása 
érdekében benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  
 



 

 
Határozati javaslat 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező, Lesenceistvánd Zrínyi u. 10. 
szám alatti, Lesenceistvánd 188 hrsz.-ú óvodaépületben 
főzőkonyha létrehozása érdekében a Magyarország 2016.évi 
központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 3. 
melléklet II.7. pont szerinti pályázatot kíván benyújtani.   
 
A pályázat célja az óvodai gyermekétkeztetést szolgáló 
főzőkonyha létrehozása. 
 
Pályázati alcél: önkormányzati fenntartású létesítmény 
fejlesztése. 
 
A beruházás teljes költsége:    43 035 630 Ft 
 
a) építési munkák összege:      35 818 982 Ft 
 
b) eszközbeszerzés összeg:        7 216 648 Ft 
 
Igényelt támogatás összege:    40 883 848 Ft 
 
Saját erő összege:                       2 151 782 Ft       
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a saját 
erő 2 151 782 Ft összegét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Magyar 
Államkincstár útján adja be. 

 
Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2016.június 29. 

 

 
Lesenceistvánd, 2016.május 10. 
                                                                                                                   Tóth Csaba 
                                                                                                                 polgármester                                                      


