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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő – testület május 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat a Nyár Óvoda konyhájának felújításához kapcsolódó, a gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására 

 

 

A Magyar Államkincstár 2015. április 23-án küldte meg Önkormányzatunknak a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására megjelent pályázati kiírást. A 

pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai 

gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és 

kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy 

bővítése, fejlesztése érdekében. 

 

Az Önkormányzat a Gazdasági Intézmény felmérését figyelembe véve a kerületben működő 14 

óvoda közül a Nyár Óvoda melegítő-tálaló konyhájának felújítása költségeinek fedezetére kíván 

pályázatot benyújtani.  

 

A felújításhoz kapcsolódó tervezői költségbecslést, a szakmai egyeztetést követően az Újpesti 

Városgondnokság Kft. készítette el, melynek végösszege bruttó 22 307 386 Ft. 

 

A támogatás mértéke: 50% (vissza nem térítendő támogatás) 

Önrész: 11 153 693 Ft 

 

A pályázat benyújtása a Magyar Államkincstár online felületén és papír alapon történik.  

Elektronikus feltöltés lezárásának határideje 2015. május 29., a papír alapon történő benyújtás 

határideje 2015. június 1. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását és a megvalósításhoz 

kapcsolódó 11 153 693 Ft önrész biztosítását a „Beruházási és felújítási céltartalék” terhére 

támogatni szíveskedjen. 

 

 

Újpest, 2015. május 28. 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy: 

1. Pályázatot nyújt be a Nyár Óvoda konyhájának felújításához kapcsolódó gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztések támogatására, 

2. A pályázat megvalósításához kapcsolódó 11 153 693 Ft önrészt „Beruházási és felújítási 

céltartalék”-ból biztosítja, 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: 2015. június 1. 

Felelős: polgármester 

 


