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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. 
pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására, 
összhangban  

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),  
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény, 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), 
- 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. 
 
A pályázat céljai között szerepel az önkormányzati fenntartású és működtetésű 
óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló 
konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) 
létrehozása vagy bővítése, fejlesztése. 
Pályázati alcélok: 
Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése  

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

felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével, 
d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, 

felújításával, akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával.  
 

A támogatás formája  
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.  
 
A támogatás mértéke  
A maximális támogatási igény pályázónként 40,0 millió forint, azzal, hogy az egy 
óvodai ellátásban részesülő étkeztetett gyermekre számított igény nem haladhatja 
meg 800 000 forintot. 
A támogatás maximális mértéke, az adóerő-képességünk alapján, a fejlesztési 
költség 95%-a lehet. 
A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) 
nem igényelhető vissza. 
A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az 
megfeleljen a Pályázóra vonatkozó áfa elszámolási szabályoknak. 
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Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely 

- a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5.a) pont szerinti Gyermekétkeztetés 
támogatása jogcímen nem részesül támogatásban; 

- nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó 
jogerős építésügyi hatósági engedéllyel, amennyiben 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 környezetvédelmi 
szempontok 2. pontban rögzített minimális érvényesítését; 

- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása 
van; 

- adósságrendezési eljárás alatt áll; 
- a 2015. évi Költségvetési törvény 3. melléklet II.9. pontja szerinti „A 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” 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. 

 
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 önkormányzat 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. 
 
A miniszteri döntés határideje: 2016. szeptember 15. 
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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. 
 
Támogatás felhasználása, elszámolható költségek  
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 tervezői 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 támogatásra való jogosultságát. 
Ekkor az önkormányzat 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. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Eplény, 2016. június 5. 
 
 
 Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (VI. 8.) határozata  

 
az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplényi Napköziotthonos 

Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtását – 
az előzetes költségvetésbecslésnek megfelelően – támogatja, a bruttó 7 042 
288 Ft projektköltséget pedig a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 
25.) önkormányzati rendeletébe már beépítette. 
 

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a 2016. évi megvalósítással tervezett 
beruházáshoz, a 352 114 Ft, azaz Háromszázötvenkétezer-egyszáztizennégy 
forint sajáterő, az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, rendelkezésre 
áll. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatot a 
pályázathoz becsatolja, és a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatokat 
megtegye. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: a 3. pontban: 2016. június 29., illetve a pozitív támogatói döntést  
  követően azonnal 
 
  
Eplény, 2016. június 8. 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 


