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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

A Képviselő-testület 2018. június 28. napján tartandó ülésére  
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pontja szerint önkormányzati 
étkeztetési fejlesztése támogatására. 
A pályázat legfőbb célja a már működő konyhák infrastrukturális fejlesztése, 
akadálymentesítése, továbbá a korszerű táplálkozást segítő technológia kialakítása, mely 
utóbbihoz az infrastruktúrafejlesztés költségének 50%-a mértékéig lehetőséget biztosít 
eszközbeszerzésre, tekintettel a modern táplálkozást segítő eszközök, gépek költségeire. 
A pályázati felhívásnak megfelelően a Kuruc vitézek téri konyha (Kuruc Vitézek tere 17., 
hrsz.:4830/21) épületét szeretnénk fejleszteni, aminek keretében hűtőkamrát tervezünk 
kialakítani, valamint mivel szinte az összes konyhai eszközök elektromos árammal működik, 
ezek működési költségeinek csökkentése érdekében napelemek elhelyezését tervezzük. 
Eszközbeszerzés témakörben az egészséges táplálkozást és az energiafelhasználás 
csökkentését szolgáló technológiai berendezések beszerzését tervezzük, amelyekkel 
lecserélhetjük a több évtizedes, sok karbantartást, javítást igénylő eszközpark egy részét. 
 
A pályázat maximum 40.000.000,-Ft vagy étkeztetésben részesülő gyermekenként maximum 
800.000,-Ft támogatást biztosít egy pályázó részre. A támogatás intenzitása legfeljebb 85%, a 
szükséges önerő mértéke legalább 15%, melyet a 2018. évi költségvetésből szükséges 
biztosítani. Terveink szerint 39.999.999,-Ft támogatási összegre szeretnénk benyújtani 
igényünket, ami mellé 7.058.824,-Ft önerőt szükséges biztosítani. 
A támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. A pályázatokat az ebr42 
önkormányzati információs rendszeren keresztül, a Magyar Államkincstár útján lehet 
benyújtani, legkésőbb 2018. július 5-ig. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
a 2018. évben önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására a következők szerint: 
 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. 
pontja szerint, az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 
meghirdetett pályázati kiírásra a Kuruc vitézek téri főzőkonyha (Kiskunhalas, 
Kuruc Vitézek tere 17., hrsz. 4730/21) infrastrukturális fejlesztésére pályázatot 
kíván benyújtani 39.999.999,-Ft támogatási összegre. A Képviselő-testület a 
pályázat önerejét a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja 7.058.824,-Ft 
összegben. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, 
dokumentumok aláírására, az előkészítő feladatok elvégzésére. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kuruc Vitézek tere 17. szám alatti 
főzőkonyha felújításával kapcsolatos megvalósítás és finanszírozás tervezett 



időbeli ütemezését a pályázat pozitív elbírálásáról szóló 2018. október 01-jei 
miniszteri döntésről való értesítésre tekintettel a következők szerint elfogadja: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására" benyújtott pályázatának megvalósítási és finanszírozási ütemterve 

  Tevékenység kezdete Tevékenység vége Pénzügyi teljesítés 
Projekt megvalósítás 
teljes időszaka 

2018. október 2019. november 2019. december 

Tervezés 2018. október 2018. november 2018. december 
Műszaki ellenőrzés 2019. január 2019. november 2019. december 
Építési munka 2019. február 2019. június 2019. július 
Eszközbeszerzés 2018. október 2019. január 2019. február 

 
 
 

Határid ő:   2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter – Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi 

Osztályvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter – Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi 

Osztályvezető 
    Csendes Ildikó – Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó Jegyző 
 

 

Kiskunhalas, 2018. június 14. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 


