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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 22-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 Szabolcs főtanácsos, ügyintéző

Meghívottak: 

Előterjesztést látta: ………………………….

Dr. Gelencsér Ottó

      jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről
szóló 2016.évi XC. törvény 3. melléklet II.6. 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 34 890 432  Ft, az igényelt támogatás
összege 29 600 000 Ft, az önkormányzat által biztosított saját erő összege 5.290.432 Ft.

A pályázathoz szükséges csatolni a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését
tartalmazó képviselő-testületi határozatot.

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
javaslatotokat elfogadni szíveskedjenek. 
 



Határozati javaslat I.

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 2017.évi
központi  költségvetéséről  szóló  2016.évi  XC.  törvény  3.
melléklet II.6. pont szerinti pályázatot kíván benyújtani.  

A  pályázat  célja:  Önkormányzati  étkeztetési  fejlesztések
támogatása

Pályázati alcél: Új konyha létesítése

A beruházás teljes költsége:             34 890 432 Ft

a) építési munka költségei:               34 890 432 Ft

Igényelt támogatás összege:              29 600 000 Ft

Saját erő összege:                                 5 290 432 Ft      

A Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  saját
erő   5 290  432  Ft  összegét  az  önkormányzat  2017.  évi
költségvetése terhére biztosítja.

Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  pályázatot  a  Magyar
Államkincstár útján adja be.

Felelős:  Polgármester

Határidő: 2017. május 29.

Lesenceistvánd, 2017. április

                                                                                                                   Tóth Csaba
                                                                                                                 polgármester     



Határozati javaslat II.

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 2017.évi
központi  költségvetéséről  szóló  2016.  évi  XC.  törvény  3.
melléklet II.6. pont szerinti pályázatot kíván benyújtani.  

A  pályázat  célja:  Önkormányzati  étkeztetési  fejlesztések
támogatása

Pályázati alcél: Új konyha létesítése

A  beruházás  megvalósításának  és  finanszírozásának
tervezett időbeni ütemezése az alábbiak szerint alakul:

I. 2017. szeptember 15.:  
-a nyertes pályázat közlése után közbeszerzési eljárás 
lefolytatása

II. 2017. november 30. 
-szerződéskötés a közbeszerzésen nyertes vállalkozóval, 
kivitelezővel konzultáció

III.  2018. január 2. 
-munkaterület átadása

IV. 2018. április 30.
-első részszámla befogadása

V. 2018. szeptember 30.
-második részszámla befogadása

VI. építési tevékenység befejezés: 2018. november 30.
helyszíni szemle, végszámla befogadása

VII. Szakmai beszámoló: 60 napon belül: 2019. január 31.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Magyar
Államkincstár útján adja be és nyertes pályázat esetén a fenti
ütemterv alapján irányítsa a projekt végrehajtását.

Felelős:  Polgármester

Határidő: folyamatos

Lesenceistvánd, 2017. április

Tóth Csaba
 
polgármester                                      


