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Tisztelt Képviselő-testület!
Dunaföldvár Város Polgármestere által meghozott 51/2021.(III.11.) számú PM határozat
alapján döntés született arról, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a
pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 3.6. önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására.
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.)
Az előkészítés során felülvizsgálatra került a pályázat keretében a fenntartási kötelezettség,
mely szerint 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.
Mivel a 10 éves időtartam hosszú idő és a város vezetés részéről az elmúlt évek során már
felmerült a konyha üzemeltetés átadása, mely továbbra is opció az intézmény működtetésének
hosszú távú fejlesztésében, esetlegesen elkerülve a teljes támogatás visszafizetését javasolom a
pályázat benyújtására vonatkozó határozat visszavonását.
Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.
Dunaföldvár, 2021. április 8.
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 úgy döntött, hogy
1. az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására vonatkozóan meghozott
51/2021. (III.11.) PM határozatát visszavonja.
2. az 51/2021. (III.11.) PM határozat 3. pontjában meghatározott saját forrás összege a
2021. évi költségvetés általános tartaléka kerül.
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