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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 3.6. önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására.    

 

A pályázati alcélok: 

 

a) új főzőkonyhák létrehozása, 

b) az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák kapacitásbővítése, fejlesztése, 

valamint   

c) melegítőkonyhák felújítása 

 

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak az egyre nyújthat be 

pályázatot egy feladatellátási helyen (egy helyrajzi számon lévő ingatlanon) megvalósuló 

fejlesztéshez. 

 

Pályázat kizárólag költségvetési szerv keretei között működő konyha/étkező fejlesztésére 

nyújtható be, egyéb – így önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. vagy vállalkozó által 

üzemeltetett – a konyha/étkező fejlesztése nem támogatható.  

 

A beruházási összköltség 50 %-ig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás.  

 

Támogatás: A maximális támogatási igény az a) és b) pont szerinti alcélok esetében 

pályázónként 100,0 millió forint azzal, hogy az egy bölcsődei, vagy óvodai ellátásban részesülő 

étkeztetni tervezett gyermekre számított igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot.  

 

A maximális támogatási igény a c) pont szerinti alcél esetében 10,0 millió forint. 

 

 



A pályázati kiírás szerint az a) és b) pont szerinti alcélok esetében a megvalósítást 

követően a 2024. évi megalapozó felmérés adatszolgáltatás alapján az óvodai és bölcsődei 

étkeztettek száma nem éri el a támogatott étkeztetett gyermeklétszám 90 %-át, úgy a 

Kedvezményezett köteles a teljes támogatást visszafizetni.   

 

Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke: 

 

Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat 

iparűzési 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,  

 

 

Dunaföldvár esetében egy lakosra jutó adóerő képesség: 121 480 Ft/fő 

 

A javasolt fejlesztés: 

 

b) az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák kapacitásbővítése, fejlesztése 

 

Kossuth Lajos utca 17-23/A szám alatti főzőkonyha bővítése, átalakítása és eszközbeszerzés 

(1324/1 hrsz.) 

Tervezési program:  

- húselőkészítő bővítése a tojásmosó helységével  

- jelenlegi iroda helyiségből kell kialakítani tojásmosó helyiséget 

- meglévő földesáru raktárral bővíteni a szárazáru raktár helyiségét 

- a konyha mögötti teraszt részben beépíteni, kialakítva egy irodát és földesáru raktárt 

- a konyha mögötti teraszrészben kialakított virágágyás megszüntetésével és a lépcső 

átalakításával rámpát kell kialakítani a készétel és árumozgatás miatt 

- a rámpa fölé előtető kialakítása szükséges 

- 1. opció: az étkező melletti átrium területén egyrészt két darab hűtőkamrát kell 

kialakítani – 3-5 C és -24 C – másrészt a fennmaradó területtel az étkező területét 

bővíteni 2. opció: a konyha mögötti terasz rész beépítésével kialakítani egy helyiséget 

a meglévő hűtő és fagyasztó gépek számára és az átrium változatlan formában 

megmarad teret adva jövőbeni egyéb beépítési elképzeléseknek. 

 

Eszközbeszerzés 

- kombi pároló (20 tálcás)  

- billenő serpenyő  

- ipari mosogató gép 

- 3 db saválló acél munkaasztal  

- 2 db saválló acél zsámoly 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. április 15.  

A miniszteri döntés határideje: 2021. július 16.  



A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadását követő 7 munkanapon belül 

megtörténik.  

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2023. december 31.  

Fenntartási kötelezettség: Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Kedvezményezettnek a 

támogatásból megvalósuló beruházást a projekt befejezésétől, de legkésőbb 2023. december 

31-től számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 

hatályos jogszabályok betartásával – az önkormányzatnak, illetve a Kedvezményezett 

részvételével működő társulásnak kell működtetnie.  

 

Tervezés költségére ajánlatot nyújtott be a Földvár Terv Kft. (1111 Budapest, Bartók Béla 

u. 34. IV. em. 7.), valamint a Statikplan Mérnöki Iroda Kft. (7400 Kaposvár, Ady E. utca 

6. II. em. 2.)  

 

A legkedvezőbb ajánlatott a H-BON Mérnöki Iroda Kft. (7632 Pécs, Víg u. 1/1. ) nyújtotta 

be. Az ajánlati ár: nettó 2.700.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.429.000,- Ft 

 

A fejlesztés tervezett maximális összege: 40 000 000,- Ft 

 

Igényelt támogatás (50 %) összege:     20 000 000,- Ft 

Önerő (50 %) összege:        20 000 000,- Ft 

Összesen:         40 000 000,- Ft 

 

A fejlesztés tartalmazza:  

 tervezési költséget, 

 a műszaki ellenőrzés költségét, 

 a konyha bővítési, átalakítási költségét, 

 eszközbeszerzést. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell helyi önkormányzat esetén a képviselő-testületi határozatot, 

hogy a saját forrás rendelkezésre áll.  

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2021. március 1. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a képviselők 

véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy 

 



1. Dunaföldvár Város Önkormányzata támogatási igényt nyújt be a pénzügyminiszter által 

meghirdetett pályázati kiírásra a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 3.6. önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására.  

2. A tervezett beruházás célja az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha bővítése, 

átalakítása és eszközbeszerzés megvalósítása. 

A fejlesztéssel érintett konyha címe, helyrajzi száma:  

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 17-23/A (1324/1 hrsz.) 

3. Saját forrást biztosít a fejlesztési költség 50 %-ának mértékéig, legfeljebb 20.000.000,- 

Ft összegben az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére.  

4. Megbízza H-BON Mérnöki Iroda Kft-t (7632 Pécs, Víg u. 1/1.) a pályázat 

benyújtásához szükséges építési-engedélyezési terv dokumentáció elkészítésével. A 

megbízás díja: nettó 2.700.000,- Ft + ÁFA 

5. A polgármester jogosult a 4. pont szerint szerződés aláírására, illetve a támogatási 

kérelem aláírására és benyújtására, a pályázat megvalósításával, a szükséges 

intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  pályázat benyújtási határideje: 2021.04.15. 

   nyertes pályázat esetén a támogatás felhasználásának határideje: 2023.12.31.  

   

 

  


