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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2019. július 19-i rendkívüli ülésére 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtásáról 
szóló 103/2019.Kth. számú Képviselő-testületi határozat módosítása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2019. számú határozatával hatalmazta 
fel a Polgármestert a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet II. 3. pontja szerinti, az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat 
benyújtására. 
 
A határozatot kiegészíteni és módosítani szükséges a BÁCS-ÁHI/464-2262019 iktatószámú 
hiánypótlási felhívásban foglaltak alapján, a határozati javaslatokban leírtak szerint. 
 
Kérem a Képviselő- testületet a módosítások és a kiegészítés megtárgyalására és azok elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2019. Kth. számú határozat 
1. pontját a következők szerint módosítja: 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pontja szerint, az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Bölcsődei főzőkonyha (6400 
Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17., hrsz. 4730/21) kapacitásbővítésére, ennek 
keretében diétás konyha kialakítására pályázatot kíván benyújtani 17.614.726,-Ft 
támogatási összegre. A Képviselő-testület a pályázat önerejét a 2019. évi költségvetés 
terhére biztosítja 3.108.482,-Ft összegben. A Képviselő-testület megbízza a 
Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 
megtételére, dokumentumok aláírására, az előkészítő feladatok elvégzésére, és 
nyertesség esetén a pályázat megvalósítására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2019.Kth. számú 
határozatot az alábbi 3. ponttal egészíti ki: 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló információk 
alapján megállapítja, hogy az utóbbi években egyre növekszik a speciális diétára szoruló 
óvodás és bölcsődés gyermekek száma, továbbá speciális étkezésre jelentős igény 
mutatkozik, ami naponta kb. 60 adag készítését tenné szükségessé, ám a főzőkonyha 
infrastrukturális hiányosságok miatt nem tudja a diétás étrendre szoruló gyermekeket 
ellátni, mivel a feltételek nem biztosítottak. Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat célja a diétás konyha 
kialakítása és a működtetés feltételeinek megteremtése. 
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