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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerint 
a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. 
A felhívásra települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot önkormányzati 
fenntartású óvodai gyermekétkeztetést szolgáló konyhák és kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények létrehozására, bővítésére, illetve meglévő konyhák infrastrukturális 
felújítására, fejlesztésére, akadálymentesítésére. 
A pályázat a beruházási összköltség 50 %-áig eszközbeszerzésre is biztosít 
támogatást. Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek 
keretében egy feladat ellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet 
támogatást.  
A támogatás maximális mértéke függ a pályázó település egy lakosra jutó adóerő 
képességétől, mely a 2014. II. negyedév költségvetési jelentés alapján a helyi 
iparűzési adóalap 1,4 %-át jelenti. Komló esetében ez az érték a 18.000,-Ft/fő alatti 
így a támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség 95 %-a.  
A pályázat benyújtási határideje az elektronikus feltöltésre 2015. május 29. 16.00 
óra, a papír alapon benyújtott dokumentumok esetében 2015. június 1. napja.  
A beérkezett pályázatokról egy Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a 
nemzetgazdasági miniszter dönt 2015. július 15-ig. 
A támogatás felhasználásának végső határideje 2016. december 31. 
 
A fentiekben részletezett pályázati felhívás keretében a Komló Városi Óvoda 
Szilvási tagóvoda konyháinak felújítása oldható meg pályázati támogatással. Az 
elmúlt években több óvoda konyháit saját forrásból felújítottuk, a Szilvási Óvoda e 
felújításokból kimaradt, ezért indokolt a tagóvodánál tervezett fejlesztés.  
A bekért árajánlatok alapján az építési beruházás költsége bruttó 6.480.000,-Ft, míg 
az eszközbeszerzés bruttó 2.159.114,-Ft összegből valósítható meg, ami együttesen 
8.639.114,-Ft értékű fejlesztést jelent.  
Az önerő minimális mértéke a pályázati kiírás értelmében 5 %, ami esetünkben 
legalább 431.956,-Ft saját forrás biztosítását jelenti. Amennyiben a pályázat 
elbírálása során a maximális támogatást a pályázat nem nyeri el, úgy a szükséges 
nagyobb mértékű önerő fedezetének biztosítása érdekében a tárgyi beruházással 
kapcsolatban ismételten előterjesztést nyújtunk be a képviselő-testület ülésére.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az érintett bizottságok 
állásfoglalása figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a pályázat 
benyújtásáról. 
 
Határozati  javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság és a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a Pályázat a 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 



1.) A Képviselő-testület a Komló Város Óvoda Szilvási Tagóvoda konyhái 
felújítására és a kapcsolódó eszközbeszerzésre a központi költségvetésből 
biztosított támogatás elnyerése érdekében pályázat benyújtását határozza el 
bruttó 8.639.114,-Ft összértékben. A fejlesztés megvalósításához 431.956,-Ft 
saját forrást biztosít a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő 
Komló Városi Óvoda beruházási előirányzat terhére.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor az előirányzat változás átvezetéséről gondoskodjon.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
2. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat és mellékletei 

benyújtására, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges nyilatkozatok 
megtételére.  

 
Határid ő:  2015. május 29. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 
Komló, 2015. április 29. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 

 

 


