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a

pź,Jyánat

. sz. napirend

14.

gyeľmekétkeztetés feltételeit
benvúitásáľa

javító fejlesztósek

tämogatásál}ioz

A

napirendet gyuzźLÍtülésen kell tĺíĺgyalni,a döntés elfogadásahoz egyszeľíĺ/minősített
szav azattobb sé g szfü sé ge s.
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VárosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi x

Embeľi Erőfoľľás Bizottság

véleményezi

x

Hatátozatí javas|at abizottsźĺgszźtmźra:A Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az
Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteriesztésmeúársya|ását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testüIet!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának

ľészletesismeľtetése

nemzetgazdasági miniszteľ _ a belügyminiszterrel és az emben erőfoľľások miniszteľével
egyetéľtésben_ 2015. április I2-én péiyázatot hirdetett a Magyarorszźę 2011 évi központi
költségvetéséről szóló 20|4. évi C. törvény (továbbiakban: Kĺiltségvetésitörvény) 3. melléklet II. 9.
pont szerinti a gyeľmekétkeztetésfeltételęit javítő fejlesztések tźmogatásáĺa,melyre települési
önkoľmányzatok, illetve tĺírsulásaik nyújthatn ak be páIyázatot.

A

A

pá|yázat célja központi költségvetési foľľás binosíttsa az ĺinkormźnyzatifenntaľtású, óvodai
gyermekétkeztetést szo|gáIő fĺĺzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és a kiszolgáló
létesítmény(a továbbiakban együttesen: konyha) Iéttehozásavagy bővítése, fejlesztése érđekében.

Pźiyázati alcé|ok:
onkormĺányzatif etlrúartásúlétesítményfejlesztése
a) mĺáľműkĺldő konyha kapacitásbővítésével'
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b) étkezo, étterem kapacitásbővítésével,
c) új konyha létesítésével,

d) új étkezo, étteľemkialakításával,
e) maľ mfüodő konyha infrastľukhľális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével,

Đ

A

étkező, étterem felúj ításával, akadálymentesítésével,

g) friss, helyi alapanyagok fe|haszná|ását segítő technológia
h) korszeni táp|á|kozást segítő technoló gia fej lesztésével.

fejlesztéssel,

pá|yźnati alcélok esetében a beruhźzási összkĺjltség 50%o-áíg eszközbeszerzésre is igényelhető
támogatás.

ApttIyazatkeretébeneszkozbeszerzésnekminősül:
- az egészséges,korszerű tźlpláIkozást támogató technológiai fejlesztésekhez szfüséges
konyhai gépek, eszkĺjzök beszerzése,
- az élelmiszęľhigiéniaľólsző|ő szabáLyozásnak valamint az élelmiszerekkel
ľendeltetésszeľűen érintkezésbe keľĹilő anyagokĺól ás taľgyakĺól szóló köz<isségi jogi és
nemzeti szabźiyozźlsnakmegfelelő konyhai gépek, eszkĺizök, bútorok beszerzése,
- az élelmiszerhigiéniaról sző|ő szabá|yozźĺsnak valamint az élelmiszerekkel
rendeltetésszerúen érintkezésbekeľĹilő anyagokľól ás tĺĺrgyakĺólszóló kozösségi jogi és
nemzeti szabźiyozźlsnakmegfelelő konyhai készletek beszerzése (tálcak, edények, tányérok,
evőeszkĺjzök, pohaľak stb.),
. étkező' étterem btńorzataínak beszerzése,
- a kĺiľnyezetvédelmiszempontokat érvényesítőeszkozbeszeľzések, így pl. a szelektív
hulladékkeze|éshez, a sütőzsiradék ktilĺjn gyűjtéséhez,veszélyes hulladék keze|éséhez,
komposztá|ásźhozstb.töľténőeszkozbęszerzés.

Egy pá|yaző

|<ĺzźrő|ag egy páIyázat benyrijtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy

feladat.ellátásĺ helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet tĺímogatást. A páIyźnatbarl
megjelölt feladat-ellátási helyen több pá|yazati alcé| szerinti részbenůlźnásrais igényelhető
támogatás.

A

P á|y

.

-

źnőnak vállalnia sziikséges.
ameÍrnyiben a páIytuat olyan fejlesztési célt is tartalmaz' anelyhez építésügyihatósági
engedély is szĹikséges, úgy aPáIyázőnak vállalnia kell, hogy legkésőbb 2015. szeptember
30-ig a szfüséges építéstigyihatósági engedéllyel fog ľendelkezni,

a kozétkeńetési fe|adat.ellt./rás során a kömyezetvédelmi szempontokat érvényesíti,ennek
keretében gonđoskodik legalább a stitőzsiľadék külön gytĺjtésérőlés elszállításfuő|, a
veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről és, illetve _ ahol hulladékkezelési kozszolgáItatás
ezt lehetővéteszi _ a szelektív hulladékgýjtésről.

A

páLyazaton vissza nem téľítendőköltségvetési támogatás igényelhető. A tlámogatás maximális
méľtékefiigg a megvalósítandó alcéltól, illetve páIyaző egy lakosľa jutó adóerő képességétől.A
pá|yazat szempontjáb ő| az adőerő képességa 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés a|apjźn a
helyi iparűzési aďőa|ap 1,4Yo-źújelenti. A Józsefuaľosi onkoľmanyzat adoeró képessége 35.356 Ft.

Támogatás maximólis mértékea települési ônknrmányzat
adóerő hlpessése alapián
40.000 Ft/fo
25.0010-18.000
18.001felett
40.000 Ft/fő
25.000 Ft/fő
Ft/fő

fejlesztési
költség

fejlesztési
költség

fejlesztési
költség

fejlesztési
költség

95Yo-a,

85%o-a,

7S"/o-a,

5D%o-a,

Minimálisan biztosítandó saiát eľő méľtéke:
Sajót erő minimólis mértélrea települłési önkormónyzat
adóerő képessésealapi dn
18.00125.00140.000 Ft/fő
0-18.000
25.000 Ft/fő
40.000 Ft/fő
felett
Ft/fő
fejlesztési
költség

fejlesztési
ktĺltség

fejlesztési
kt!ltség

fejlesztési
kĺiltség

5oÁ-a,

l5%o-a,

25%o-a,

5}%o-a,

Az onkorményzat fenntartásában mfüödő óvodfü csak melegitő-tźia|ő konyhákkal
ezért az e) alcél (maľ műkĺjdő konyha infrastruktuľális felújításával ,

rendelkeznek
fejleszté,e,,"i,
akadálymentesítésével) szerinti fejlesztésnek felelnek meg nevelési-oktatási intézményeink.

A pźiyźnat benyúj tási

.
.

határidej

e

:

elektronikus felttiltés |eztnása:2015. május 29.16:00
papír alapon történő benyújtás: 20|5.június 1.

A

Kedvezményezettnek a tĺámogatásból megvalósu|ő ben:hazást a beruhtnás megvalósításától
szźtmított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően _ a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával _ kell használnia. A ptiyźnat benyújtásakor építésiigyihatósági
engedéllye| nem rendelkező nyeľtes pá|yázők támogatói okiľata kiadásának feltétele az építéstigyi
hatósági engedély legkésőbb 2015. szeptember 30-áig tĺlrténőbeszerzése. Amennyiben a pá|yazat
benyrijtásakor építésügyihatósági engeđéllyelnem rendelkező nyeľtes páIytzők2015. szeptember
30-áig nem teljesítik az építésügyihatósági engeđélybeszęrzését,ílgy a miniszteri (támogató)
dönté s hatáIy át ve szti.

Budapest Józsefuárosi onkormtnyzat kozétkeztetési szolgáltatásában éľintettóvodĺík, iskolák és
szociális intézményektálalókonyháinak felszereltségét,esztétikai, műszaki źůIapotátés
befogadóképességéta ,,TÉBA'' ÉpítőipariTervező, Szeĺvező és Kivitelező Kft. mérte fe| az év
elején. A felmérésvźila|kozási szerződés keretében, helyszíni bejáľással tĺjľtént.A tálalókonyhrík
á|IapottrőI írásbeli összefoglaló készĹilt, mely taľtalmazza a tálalókonyhak külön-külön éľtékelését,
továbbá prioritási sorľend felállításával és a részletes költségvetés megjelĺiléséveljavaslatot
tartalmaz a szfüséges felújítási, kaľbantaľtási munkálatokra. TEBA Kft. felmérésea|apjźn
javasolom, hogy a Gyerek-Viľág Napktizi otthonos ovoda (1082 Budapest, Baľoss u. 1l1/b)
melegíto-téůaló konyhájának felújításźranyrijtsuk be a páIyźnatot. Az intézmény 1978.ban épült,
ezétt a konyhája múkĺjdését
befolyásoló miĺszaki benlhazást és technológiai berendezés, butorzat
cserét, kiegészítéstszfüségeltet. Az óvoda melegítő-tálaló konyhájában indokolt a padlóbuľko|at, a
csempe és a csaptelepek csereje, a falfestés, ľadiátoľok, csövek, ajtőkmázolása; továbbábeszerzésre
kerĹilne 2 db acélasztal, és egy ipaľi mosogatógép elektľomos ĺĺrambetáplálás kiépítéssel.
A miniszteľi dĺintéshatáľideje: 2015.július 15.
II.

A beteľjesztés indoka

Fentiekre tekintettel javasolt, hogy onkorrľrtnyzatl;mk induljon anemzetgazdasági miniszteľ źůtaI_
a beltigyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben _ meghiľdetett
,,gyeľmekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések,, támogatására kiírt páIyázaton' a Gyeľek-Virág
Napkozi otthonos ovoda (1082 Budapest, Baross u. 111/b) melegítő-tálaló konyhájrának
felújításaľaaz e\ pá|yazatí a|céI - miíľműködő konyha infrastruktuľális felújításával, fejlesztésével,

akadálymentesítésével,_ vonatkozźsźtban. Apa|yźnatban kötelező saját forľást is biztosítani, melyre
vonatkozó dĺjntésa pá|yźzati feltételek és az á||amhźztartásrő| szóló tcĺľvényvégľehajtásráľól szóló
36812011. (XII. 31.) Koľm. ľendelet (Avr.) 75. $ (4) bekezdés a) pontja szerint a Képviselő-testiilet
hatásköľébe taľtozik.

ilI. Diĺntéscéljao pénzůigyi hatása
A páIyazat benyújtásával lelretővé válik a

Gyerek-Virág Ővoda melegitó-tźllaló konyhájĺának
konyhájrának felújításahoz az onkormźnyzat tĺĺmogatást igénye|het, az
megújítására. Az iĺtézĺlény
önkormany zat szárnára saját forľásának kiegészítéseként.

A

tewezetĺ munkfü' eszkozbeszerzések becsült kĺiltségebruttó 3.000.000
nem hataľo zza me g az igény elt tĺĺmogatás maximum ĺl s sze gét.

Ft. A

pźiyźuatikiíľás

Tekintettel a becsült összegre, a 750.000 Ft pźiyźzatiönľész fedezetéľe javasoljuk az áIta|ános
tartalékot me gj elölni.

A

páIyáző önkoľmányzatnak vállalnia kell, hogy a támogatásból megvalósuló bęnsházást a
beruhazás megvalósításátőI számított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően hasznéija. Az
óvodai nevelés kötelező cinkoľmányzati fe|adat, melyľe az onkormźnyzat költségvetési támogatást
is kap, így ez nem minőstil taľtós kötelezettségvállalásnak, a fejlesztési költségek egyszeľi
jellegiĺek.

Iv.

Jogszabályi kiiľnyezet

döntését a Magyaľországhelyi ĺinkoľmiĺnyzatairól szőIő 2011. évi CLX)O(X.
törvéńy 41. $ (3) bekezdése, az áIlaĺllháztaľtásľól szőIő 201l. évi CXCV. töľvény, és azÁvr. 75. $-a

A Képviselő-testület
hatátozzameg.

Kéľemazalábbihattnozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

nemzetgazđasági miniszter áIta| - a beltigyminiszterľel és az emberi erőforrások
miniszteľével egyetértésben_ meghiľdetett gyermekétkeztetés feltételeit javítQ fejlesztések
támogatásźlra kiírt pá|yázaton indul a Gyerek-Virág Napközi otthonos ovođa(1082
Budapest, Baross u. 111/b) melegítő-tálaló konyhájĺínak felújításacéIjábőI az e) pá|ytzati
alcél - vonatkozásában bruttó 3 0 00. 000 F t b ervházási ĺj sszkĺiltséggel.

1. a

.

Felelős:

Határidő:

polgáľmesteľ
20|5. május 14.

gyeĺmekétkeztetésfeltételeit javítő fejlesztések tźtmogatásáľa kiít pźiyźnat
benyijtásahoz összesen bruttó 750.000 Ft saját forľást biztosít.

2. a) a

b) az a) pontban foglaltak miatÍ' az onkoľmanyzat kiađźsIlI07-02 cÍm mfüĺidésicél és
általanos taľtalékon beliil az általanos tarta|ék e|őirźnyzatáľól 750.000 Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11601 cím_ ĺinkéntvźi|a|t felađat- felújítási eloirźnyzatára.
c) felkéri a polgĺíľmestert,hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításanál az
a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős:

Határidő:

3.

polgáľmesteľ
ľęndelet
a) -b) pont esetén 2015, május 14; c) pont esetén: a kĺĺltségvetési
kĺjvetkező módosítása

eređményespá|yázat esetén vá||alja, hogy a támogatásból megvalósuló beruhézást a
beruházás megvalósítźsátő| szźtmított10 évig eľedęti rendeltetésénekmegfelelően haszĺá|ja.

Felelős:

Hataridő:

polgáľmester
f0|5. május 14.

4. a

határozat 1. pontja a|apjarl fe|hata|mazza, a polgáľmestert a pźiyázathoz szĹikséges
dokumenfumok alźńtására és a Magyar Allamkincstaľ Budapesti és Pesti Megyei
Igazgatősága felé tĺjľténőbenffi tásaĺa.

Felelős:
Határidő:

polgáľmesteľ
2015. május 14.

5. felkéri a

polgáľmesteľt, hogy sikeres páIyźzat, de az igényeltnél kevesebb páLyazati
péĺueszkoz elnyerése esetén a további költségekľől tájékonassa a Képviselő-testiiletet és

tegyen j avaslatot a kÓltsé gvetési fedezetére.

A

Felelős:
Hataridő:

polgĺíľmester
apáIyázate|bírá|ásźúkövetően

döntés végľehajtását végző szerĺezeti egység: Varosfejlesztési és Főépitészi Ügyosztály,
Humánszolgáltatási Ügyosztály, P éĺlzljgyiÜgyosztály
Budapest, 20|5. május 5.
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dr. Kocsis Máté

polgármesterp
Tcirvényességi ellenőrzés :
Danada-Rimĺín Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Ą.
fut'

