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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. 
 
A képviselő-testület 49/2016.(V.18.) határozatával jóváhagyta a pályázat benyújtását, melyben az 
óvodai főzőkonyha létrehozásának beruházási költsége 35 818 982 Ft, az igényelt támogatás 
összege 25 600 000 Ft, az önkormányzat által biztosított saját erő összege 10 218 982 Ft. 
 
A részletes pályázati kiírásban pontosították a támogatás igénylésének szabályait (pl. a 
beruházáshoz kapcsolódó tervezési költségre, műszaki ellenőri díjra a támogatási összeg legfeljebb 
3 %-a fordítható), mely megváltoztatja a beruházás teljes bekerülési költségét, amiről a képviselő-
testületnek új határozatot kell hoznia. 
 
A határozati javaslat az óvoda konyha létrehozásának átdolgozott bekerülési költségét, a 
módosított építési-és egyéb költséget, a támogatási igényt és az önerőt tartalmazza. A már 
elfogadott 49/2016.(V.18.) határozatban 10 218 982 Ft szerepel, az előterjesztés határozati 
javaslata alapján a beruházás megvalósításához szükséges saját erő 8 388 982 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.  
 
 
 

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, Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatására pályázatot kíván benyújtani. 
 
A pályázat célja az óvodai gyermekétkeztetést szolgáló 
főzőkonyha létrehozása.  
Pályázati alcél: önkormányzati fenntartású létesítmény 
fejlesztése. 
 
A beruházás megvalósítására az alábbi árajánlatokat 
küldték meg az önkormányzat részére:  
 
1) NYÍRŐ-BOGNÁR KÁROLY építési vállalkozó (8319 
Lesenceistvánd, Kossuth u.162., nyilvántartási szám: 
5714525) 
Az árajánlat bruttó összege: 33 228 982 Ft, azaz 
Harminchárommillió kettőszáz huszonnyolcezer 
kilencszáznyolcvankettő Ft 
 
2) SÁFÁR -BAU KFT.(8284 Nemesgulács, Simon 
I.ltp.15., MüE-É-1-19-0382) 
Az árajánlat bruttó összege: 34 182 713 Ft, azaz 
Harmincnégymillió egyszáz nyolcvankettő 
hétszáztizenhárom Ft 
 
3) Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. 8300 Tapolca, 
Berzsenyi D.u.24., Cg.sz.: 19-09-512547) 
Az árajánlat bruttó összege: 34 768 681 Ft, azaz 
Harmincnégymillió hétszázhatvannyolcezer 
hatszáznyolcvanegy Ft 
 
A képviselő-testület az önkormányzathoz benyújtott 
három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot, Nyírő-
Bognár Károly építési vállalkozó (8319 Lesenceistvánd, 
Kossuth u.162., nyilvántartási szám: 5714525) 33 228 
982 Ft összegű ajánlatát fogadta el. 



 

 
A beruházás teljes költsége:            33 988 982 Ft 
 
a) építési munkák összege:              33 228 982 Ft 
 
b) egyéb költségek (tervezési díj):       760 000 Ft 
 
Igényelt támogatás összege:            25 600 000 Ft 
 
Saját erő összege:                               8 388 982 Ft       
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
saját erő 8 388 982 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.június 23. 

 

                                                                                                      Tóth Csaba 
                                                                                                    polgármester                                                      


