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BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
ALPOLGÁRMESTERE 

Készült a Képviselő-testület 2016. június 22-ei ülésére! 
Készítette: dr. Pécsi Mária pályázati referens 

T á r g y : Pályázat útján támogatás igénylése óvodai étkeztetési 
fejlesztés támogatására 

Tisz te l t K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t ! 

A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben - pályázatot hirdetett az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására, 
amely pályázati célra egymilliárd forint költségvetési forrás áll rendelkezésre. 

Pályázat benyújtására gyermekétkeztetési támogatásban részesülő önkormányzatoknak van 
lehetőségük. Egy pályázó egy pályázat benyújtására jogosult. 

A pályázat célja az önkormányzati fermtartású és működtetésű óvodai gyermekétkeztetést 
szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmény létrehozása, bővítése vagy fejlesztése. 

Pályázati alcélok: 
a) önkormányzat által működtetetett saját konyha kapacitásbővítése, 
b) új konyha létesítése, 
c) ö n k o r m á n y z a t á l ta l m ű k ö d t e t e t t sa já t k o n y h a i n f r a s t r u k t u r á l i s f e lú j í tása , 

f e j l e sz tése , a k a d á l y m e n t e s í t é s , 
d) önkormányzat által működtetett étkező, étterem felújítása, kapacitásbővítése, új 

étkező, étterem kialakítása. 

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is 
igényelhető támogatás. 

A pályázat útján támogatást igénylő települési önkormányzatoknak vállalniuk kell, hogy 
2016. június 29-ig (a pályázat benyújtásáig) a szükséges építésügyi hatósági engedéllyel 
rendelkeznek, továbbá a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat 
érvényesítik. Utóbbi keretében gondoskodnak legalább a veszélyes hulladék megfelelő 
kezeléséről, a szelektív hulladékgyűjtésről - ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt 
lehetővé teszi-, valamint a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztéséről. 

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

A támogatás maximális mértéke függ a pályázó egy lakosra ju tó adóerő képességétől. Utóbbi 
a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti, 
amely alapján Önkormányzatunk esetén a támogatás mértéke legfeljebb a fejlesztési költség 
50 %-a lehet, amely összeghez minimum 50% saját forrást szükséges biztosítani. 



Pályázatot a Napsugár Óvoda (székhely címe: 1163 Cziráki u. 8-10.) Vadvirág 2. Telephelye 
(címe: 1163 Ágoston Péter u. 31-35., hrsz.: 103697) melegítő konyhájának korszerűsítésére 
javasolom benyújtani, a c) pontban jelzett pályázati alcélban foglaltak megvalósítására. 

A melegítő konyha teljes körű, valamennyi szakágra (építész, épületgépész, épületvillamos) 
kiterjedő felújításának, valamint eszközök beszerzésének b r u t t ó k ö l t s é g e mindösszesen 
1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 Ft . Ebből az építési munkák összes bruttó köhsége 8.800.000 Ft, az eszközök 
összes bruttó költsége 3.200.000 Ft. Jelen pályázati felhívás keretében igényelt támogatás 
összege bruttó 6.000.000 Ft, a saját forrás összege bruttó 6.000.000 Ft. 

Pályázatokat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 
önkormányzati elektronikus információs rendszeren, valamint papír alapon is be kell nyújtani. 
Az elektronikus rögzítés határideje 2016. június 29. 16 óra, papír alapon történő benyújtás 
határideje legkésőbb június 30. Hiánypótlásra 2016. július 15-ig van lehetőség. 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell többek között a Képviselő-testület határozatát a 
saját forrás biztosításáról. 

A pályázatokat négytagú Tárcaközi Bizottság értékeli. A döntést megalapozó értékelési 
szempontok különösen: 

- az óvodai gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottak száma, 
- az óvodás ellátottaknak a település lakossághoz viszonyított aránya. 

A pályázatokra vonatkozó döntést a Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a nemzetgazdasági 
miniszter 2016. szeptember 15-ig hozza meg, amely döntésről 2016. szeptember 18-ig 
értesülnek a pályázók. 

Kedvező döntés esetén a támogatási okirat elfogadását követően a Magyar Államkincstár egy 
összegben folyósítja a támogatást. A támogatás felhasználásáról az éves költségvetési 
beszámoló keretében és rendje szerint kell elszámolni. A támogatás felhasználásának végső 
határideje 2017. december 3 1 . 
A támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2018. február 28-áig szakmai 
és pénzügyi beszámolót is kell készíteni a támogatási okiratban előirt célnak megfelelő és 
rendeltetésszerű felhasználásáról. A szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról a 
nemzetgazdasági miniszter dönt. 

K é r e m a T i s z t e l t K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e t , h o g y az e l ő t e r j e s z t é s t t á r g y a l j a m e g és h o z z a m e g 
d ö n t é s é t ! 

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T : Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
nemzetgazdasági miniszter által közzétett, 
„önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására" tárgyú pályázat keretében a 
Napsugár Óvoda Vadvirág 2. (1163 Ágoston Péter 
u. 31-35., hrsz.: 103697 szám alatti) Telephelyén, 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon, óvodai 
étkeztetést szolgáló, melegítő-tálaló konyha 
infrastrukturális felújításához, fejlesztéséhez. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 



Ancsin László 
jegyző 

tulajdonában lévő ingatlanra a tulajdonosi 
hozzájárulást megadja és vállalja, hogy a felújítás, 
fejlesztés megvalósításától számított legalább 10 
évig az eredeti rendehetésnek megfelelően 
működteti. 

A pályázat benyújtásához szükséges mindösszesen 
6.000.000 Ft önrészt az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet 6./A melléklet 32. sor 
„Pályázati keret" költségvetési soron rendelkezésre 
álló pénzügyi keret terhére biztosítja. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert 
a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2016. június 29-e (elektronikus úton) és 
2016. június 30-a (papír alapon) 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. június 09. 

Dr. Csomor Ervin 
alpolgármester 

Melléklet: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatásáról szóló pályázati felhívás 



Jóváhagyom: X ^ ^ S A G / /u^ 

DrvEújtft- Sándor 
Budapest, 2016.}^bniár ,A%-L. Budapest. \m.febru'&M'^ ^ i 

Pályázat i Kiírás 

2 0 1 6 . m á r c i u s 3 . 

A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszteiTel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben - pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi köitségvetésérö] szóló 2015. évi 
C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására, 

összhangban 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör\'-ény (a továbbiakban: Alit.), 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. töi-vény, 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 
az államliáztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Á\T.), 
a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 
feltételeiről szóló 62/2011 (VI. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet), 
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet 

rendelkezéseivel. 

1. Pályázók köre 

A Költségvetési tön-'ény 2. melléklet III. 5.a) pont szerinti támogatásban részesülő települési 
önkormányzat nviijthat be pályázatot, ideértve - a gyermekétkeztetés feladatát társulásban ellátó 
öiikonnányzatok esetén - a társulás széklielye szerinti települési önkormányzatot is. (továbbiakban: 
Pályázó). 

2. A pályázat célja 

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkonnányzati fenntartású és működtetésű óvodai 
gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó 
kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése 
érdekében. 

Pályázati alcélok: 
Önkormányzati femitartású létesítmény fejlesztése 

a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével, 
b) új konyha létesítésével, 



c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infi-astrukturáiis felújításával, 
fejlesztésével, akadálymentesítésével, 

d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, 
akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával. 

A Pályázó a d) pont szerinti célra kizárólag akkor nyújthat be igényt, ha egyúttal az a)-c) pontok 
valamelyikére is pályázik. Amennyiben a pályázat benyújtásakor az önkonnányzat az étkeztetésről 
vásárolt szolgáltatással gondoskodik, úgy vállalnia kell, hogy a beruházás megvalósítását követően 
kizárólag saját konyhával biztosítja a feladat ellátását. A pályázati alcélok esetében a beruházási 
összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. 

Jelen pályázat keretében eszközbeszerzésnek minősül: 
az egészséges, korszerű táplálkozást támogató teclmológiai fejlesztésekliez szükséges konyhai 
gépek, eszközök beszerzése (ide értve a beépített konyhai nagygépeket is), 
az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak 
megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszei-zése, 

- az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak 
megfelelő konyhai készletek beszerzése (tálcák, edények, tányérok, evőeszközök, poharak 
stb.), 
étkező, étterem bútorzatainak beszerzése, 
a környezetvédelmi szempontokat éi-vényesítő eszközbeszerzések, így pl. a szelektív 
hulladékkezeléshez, a sütőzsiradék külön gyűjtéséhez, veszélyes hulladék kezeléséhez, 
komposztáláshoz stb. történő eszközbeszerzés. 

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb a)-c) szerinti 
pályázati alcélok esetében egy feladat-ellátási helyen (egy helyrajzi számon lévő ingatlanon) 
megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A pályázó d) alcélra benyújtott igénye az a)-c) 
alcél szerinti konyhától különböző helyrajzi számon lévő ingatlanon is megvalósulhat. A pályázatban 
megjelölt feladat-ellátási helyen több pályázati alcél szerinti részberuházásra is igényelhető támogatás. 

Amennyiben a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is 
szükséges, úgy a pályázónak a pályázat benyújtási határidejéig érvényes engedéllyel kell rendelkeznie. 
Amemiyiben a pályázó arról nyilatkozik, hogy a fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges 
építésügyi hatósági engedély, úgy a fejlesztési tervhez kapcsolódóan tervezői njllatkozat pályázattal 
egyidejűleg történő benyújtása szükséges arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi 
hatósági engedély. 
A Pályázó vállalja, hogy a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat 
érvényesíti, ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, 
a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve - ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt 
lehetővé teszi - a szelektív hulladékgyűjtésről, valamint a korszerű táplálkozást segítő technológia 
fejlesztéséről 

3. Keretösszeg 

A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti jogcímen a pályázati célra 1 000,0 millió 
forint áll rendelkezésre. 

4. A támogatás formája 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

5. A támogatás mértéke 



A maximális támogatási igény pályázónként 40,0 millió forint, azzal, hogy az egy óvodai ellátásban 
részesülő étkeztetett gyennekre számított igény nem haladhatja meg 800 000 forintot. 

A pályázat szempontjából az óvodai étkeztettek számát a Költségvetési törvény 2. melléklet 111.5. 
jogcím szerint - az ebr42 információs rendszerben a 2016. évi megalapozó felmérésben 
szerepeltetett adatok alapján - számított óvodai létszám határozza meg. 

A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ. 
A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a 
helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a 
Pályázóra (a székliely szerinti települési önkormányzatra) és a beruházás helye szerinti 
önkormányzatra vonatkozó adatok közül az alacsonyabb adat alapján kerül megállapításra. 

Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat 
adóerő-képessége alapján 

0-18.000 Ft/fő 18.001-25.000 
Ft/fő 

25.001-40.000 
Ft/fő 

40.000 Ft/fő 
felett 

fejlesztési 
költség 
95%-a, 

fejlesztési 
költség 
85%-a, 

fejlesztési 
költség 
75%-a, 

fejlesztési 
költség 
50%-a, 

Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke: 

Saját erő minimális mértéke a települési önkormányzat 
adóerő-képessége alapján 

0-18.000 Ft/fő 
18.001-25.000 

Ft/fő 
25.001-40.000 

Ft/fő 
40.000 Ft/fő 

felett 
fejlesztési 

költség 
5%-a, 

fejlesztési 
költség 
15%-a, 

fejlesztési 
költség 
25%-a, 

fejlesztési 
költség 
50%-a, 

A Pályázó általános forgahni adó (továbbiakban: ÁFA) levonási joga: 

Ameimyiben a Pályázót adólevonási jog nem illeti meg a támogatásból finanszírozott beruházás során 
felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő 
beruházás ÁFÁ-val növelt (brut tó) értéke kerül figyelembevételre. 

Amennyiben a pályázót az adólevonási jog megilleti a támogatásból finanszírozott beruházás során 
felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő 
beruházás ÁFA nélküli (nettó) értéke kerül figyelembevételre. 

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a 
pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak. 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely 
a Költségvetési törvény 2. melléklet IUSM) pont szerinti Gyermekétkeztetés támogatása 
jogcímen nem részesül támogatásban; 
nem rendelkezik a pá lyázatban szereplő be ruházás ra vonatkozó jogerős építésügyi 
hatósági engedéllyel, ameimyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez 
építésügyi hatósági engedély is szükséges;nem rendelkezik a fejlesztési tervhez 
kapcsolódóan tervezői nyilatkozattal arról , hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi 



hatósági engedély, amennyiben a pályázatában arról nyilatkozik, hogy nem szükséges 
építésügyi hatósági engedély a célok megvalósításához. 
nem vállalja közétkeztetési feladat-ellátás során a kömyezetvédehni szempontok 2. pontban 
rögzített minimális érvényesítését; 

- a pályázat benyújtásakor az Álit. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van; 
- adósságrendezési eljárás alatt áll; 

a 2015. évi Költségvetési törvény 3. melléklet II.9. pontja szerinti ,^4 gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések tájnogatása" jogcímen támogatásban részesült; 
azon intézmény/feladat ellátási hely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a 
pályázatban szereplő beruházást hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem 
fejezte be. 

6. Pályázatok benyújtása 

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 
üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított 
pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen. 

További benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül 
történik. 

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg 
illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy 
az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani egy eredeti és két 
másolati példányban. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkonnányzat az 
alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot 
lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat legkésőbb az azt követő 
munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon 
benyújtott támogatási kérelem érvénytelen. 

Pályázatok benyújtásának határideje: 
- elektronikus feltöltés lezárása: 2016. június 29-e 16 óra, 
- papír alapon történő benyújtás: 2016. június 30-a. 

E határidők elmulasztása jogvesztő. 

7. Benyújtandó dokumentumok 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell. 

Benyújtandó dokumentumok: 

Benyújtás módja 

E= elektronikusan, 
P=papír alapon, EP= 

elektronikusan és 
papír alapon is 

1. Az ebr42 Önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő 
Pályázati Adatlap (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel is ellátva), 
mely tartalmazza a köztartozásra, a környezetvédelmi követelmények 
vállalására, és az ÁFA levonási jogra vonatkozó, valamint az Ávr. 
75.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat 

EP 

2. Árajánlat (építésre vonatkozóan három, eszközbeszerzés tekintetében 
egv árajánlat") vagv tervezői költségbecslés/költségvetés eredeti 

P 



példánva, ftelekvásárlás esetén az adás-vételi szerződés tervezete, 
eladásra vonatkozó szándéknyilatkozat a jelenlegi tulajdonostól) 

3. Az Avr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás 
biztosítására vonatkozó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat 
eredeti példánya rképviselő-testületi határozat, biztosítandó saját 
forrás összesszerű megjelölésével) 

P 

4. Önkormányzati tulajdont alátámasztó 30 napnál nem régebbi 
elektronikusan lekért tulajdoni lap másolatai*) 

EP 

5. Önkormányzati tulajdonú telken új építés esetén a telek 
önkormányzati tulajdonát alátámasztó 30 napnál nem régebbi 
elektronikusan lekért tulajdoni lapjának másolata (Tcizárólag az 
2.b) és 2.d) célok esetén) 

EP 

6. A beruházási helyszínről, vásárlás esetén a megvásárolni kívánt 
ingatlanról, új építés esetén a telekről készített fénykép 
dokumentáció (legfeljebb 10 darab) 

E 

7, Élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság véleménye (opcionális, 
araennyiben rendelkezésre áll, úgy a 2014-2015. években kiállított 
jegyzőkönyv másolata) 

P 

8. Amennyiben a tervezett beruházás nem építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött, úgy a fejlesztési tervhez kapcsolódóan tervezői 
nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi 
hatósági engedély. 

EP 

9. Jogerős építésügyi hatósági engedély, (építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött fejlesztés esetén) 

EP 

*Fomos! 
Amennyiben a tulajdoni lapon szereplő helyrajzi szám nem helyes és módosítási kérelemmel élt, de a 
beruházással érintett ingatlan, telek módosított helyrajzi száma nem került át\>ezetésre, ügy a 
földhivatal részéről hivatalos nyilatkozat becsatolása szükséges. 

8. Hiánypótlás 

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az 
Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 83. §-a alapján végzi. 

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 
2016. július 15. 

E határidő elmulasztása jogvesztő. 

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat 
az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot - egy másolati példány megtartásával -
az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata 
érvénytelen. 
A papír alapon beérkezett - a pályázati kiírásnak megfelelő - pályázatokat az Igazgatóság a 
hiánypótlás lezárultát követően 2016. július 22-éig továbbítja az államháztartásért felelős miniszter 
(továbbiakban: miniszter) részére. 



Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon, a tulajdoni lapon valamint a tervezői 
ajánlaton vagy az adás-vételi szerződés tervezetén jelzett helyrajzi szám nem egyezik, úgy a pályázat 
nem támogatható. 

9. Pályázat elbírálása 

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Nemzetgazdasági Minisztérium két, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi 
Bizottság javaslata alapján. 

A döntést alátámasztandó, a Tárcaközi Bizottság a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is 
kérheti. 

A döntést megalapozó értékelési szempontok különösen: 
- a beruházással érintett konyha e kiírás 2, pontja szerinti típusa, 
- óvodai gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottak száma, 
- az óvodás ellátottaknak a település lakosságához viszonyított aránya. 

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek: 
- óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázatban a 2015. illetve 2016. 

évben nyertes önkormányzatok, 
- azon föző-konyha fejlesztését célzó pályázatok, melyek esetében a beruházás során 

energetikai korszerűsítés valósul meg és/vagy a pályázathoz csatolt élelmiszerlánc
felügyeleti szakhatóság jegyzökönyve alapján a beruházás megvalósítása sürgető 
szükségességű, 

- óvodai gyennekétkeztetésen túl további étkeztetési feladatellátást szolgáló intézmények 
(pl. szünidei étkeztetés, iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés), 

- a fermtartási költségek csökkentését szolgáló intézkedések (pl. energetikai korszerűsítés), 
- hátrányos, halmozottan hátrányos óvodások, iskolások száma, részaránya az ellátottakon 

belül 
- az alacsony egy főre jutó adóerő-képességgel rendelkező pályázók, 

A pályázati alcélok esetében nem nyújtható támogatás: 
- iroda 
- kiszolgáló helyiség (kivéve a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 

hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 13. § 
(1) szerinti kiszolgáló helyiséget, a 10. § szerinti illemhelyet, valamint befejező vagy 
főzőkonyha esetén a raktárt) 

- öltöző 
- büfé 
- konyhakert 

kialakítására, felújítására, bővítésére valamint 
- számítástechnikai, irodai eszközök 
- szállítóeszközök, gépjármüvek 
- anyagok, 
- munkaruha, védőruha 

beszerzésére. 

10. A miniszteri döntés, döntésről való értesítés 

A miniszteri döntés határideje: 2016. szeptember 15. 

A miniszter döntése alapján a pályázatok 

támogatásban részesülnek (nyertes pályázók), 



elutasításra kerülnek (a pályázati kiírásnak nem megfelelő, vagy a pályázati feltételeknek 
megfelelő, de foiráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázatok). 

A miniszter döntéséről a pályázók a döntést követő 3 napon belül értesülnek az ebr42 önkonnányzati 
információs rendszeren keresztül. 

A nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntésről elektronikus támogatói okiratban 
értesülnek. 

Az elutasított pályázók a miniszteri döntésről az elutasítás indokait is tartalmazó elektronikus levélben 
2016. december 15-éig értesülnek. 

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www, kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek. 

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség. 

11. A támogatói okirat 

A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra az ebr42 
önkormányzati információs rendszerben 10 napon belül tehet észrevételt. Eimek ehnulasztása esetén a 
támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. 

Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a támogató egyeztet. Amennyiben ez 30 napon belül nem 
vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát, a miniszteri 
döntés hatályát veszti. 

12. Támogatás folyósítása 

A támogatás folyósításának feltétele az elfogadottnak minősített támogatói okirat. 

A támogatásról szóló döntést a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 
5 napon belül utalványozás céljából a miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére 
megküldi. A támogatást a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja. 

13. Támogatás felhasználása 

A Kedvezményezett a beruházás megvalósításával vállalja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal előírásainak betartását valamint a HACCP 
rendszer előírásainak megfelelő konyha kialakítását. 

A támogatás terhére nem számolható el: 
- pályázati kiírás előtt kiállított számlák alapján felmerült teivezői és egyéb költségek, 

személyi juttatások, 
- késedelmi pótlék, kötbér, 

büntetések, pótdíjak költségei, 
nyilvánosság biztosításának költségei. 

A projekt előkészítés, tervezés a közbeszerzési eljárások lefolytatása és a projektmenedzsment 
költségekre a támogatási összeg legfeljebb 3 %-a fordítható. 

A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő 
kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás 
növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását. 
Amennyiben a támogatott a pályázat benyújtásakor úgy nyilatkozott, hogy a fejlesztés 
megvalósításához nincs szükség építésügyi hatósági engedélyre, de ténylegesen építésügyi hatósági 
engedély alapján valósulhat meg a pályázatban bemutatott fejlesztés, úgy a támogatott elveszíti a 

7 

http://kormany.hu


támogatásra való jogosultságát. Ekkor az önkonnányzat a támogatásról az Áht. 53/A. §-ának és az 
Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti 
kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. 

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló 
beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a 
működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - az önkormányzat, illetve a pályázó 
részvételével működő társulás működtesse. A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó 
beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait. 

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülöm'tett, naprakész nyilvántartást vezet. 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves 
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A támogatás felhasználásának végső 
határideje: 2017. december 31-e. Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a 
központi költségvetésbe. 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 
2018. február 28-áig - a miniszter által kiadott Útmutató alapján - szakmai és pénzügyi beszámolót 
nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír 
alapon két példányban az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, 
pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a 
támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű 
felhasználásáról. A felhasznált számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a 
„2016. évi Öiúormányzati éticeztetésifejleszíéselctámogatása terliére elszámolva" záradékot. 

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll 
rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget 
nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló 
továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert. 

A miniszter a pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 60 napon belül dönt, 
majd értesíti a Kedvezményezett az Igazgatóságon keresztül. 

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-
ának, az Ávr. 83. § (3) bekezdésének és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság 
útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. 

A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza. 

A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (illetékes 
munkatársak: Kelemen Nóra, nora.kelemen&jism.sov.hu. és Hengerics Veronika, 
1 'eronika. h engerics(S),n zni.e:ov.hií) fordulhatnak. 


