
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 110/2015. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó 

a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 
kiírt pályázat benyújtására 

 
Előterjesztő:    Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:    Róth Istvánné, Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-ai 
ülésén 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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. 

 

A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ előzetes felmérése alapján a pályázati kiírás 

feltételeinek a Kicsi Bocs Óvoda felelt meg. A felújításhoz kapcsolódó tervezői 

költségbecslést a szakmai egyeztetést követően a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési 

Központ készítette el, melynek végösszege bruttó 7.760.842 Ft. 

 

A megvalósítandó fejlesztés rövid leírása 

A Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u.10.) étkeztetési funkciót ellátó helyiségei 

melegítő, ill. tálaló funkcióval bírnak. Az intézményben az épület több emeletes jellegéből 

adódóan a konyhák alaprajzilag szintenként egymás feletti elrendezésben vannak, melyek 

összeköttetését egy étellift biztosítja. A szintenként 1-1 konyha, összesen három helyiség 

mindegyike a napjainkban elvárt műszaki kialakításokkal szemben korát múlt. A konyhák jól 

tükrözik a hatósági előírások változásával szükségessé vált kisebb lokális műszaki 

beavatkozásokat, hogy a napjaink előírásának megfeleljen, azonban ezen megfelelésnek 

áldozatul esett a felhasználóbarát, és ergonómikus funkcionalitás. A mindennapos megfelelés, 

valamint az intézményben étkező gyermekek legjobb kiszolgálása komoly kihívást jelent 

jelen körülmények között az ott dolgozók számára.  

Ahhoz, hogy a konyhai funkciók homogenitása biztosított legyen elengedhetetlen, hogy az 

érintett helyiségek mindegyike egyszerre kerüljön felújításra. Ennek szükségességét az is 

indokolja, hogy bizonyos műszaki kialakítások gazdaságossági szempontból nem 

szeparálhatók el egymástól, mint pl. a konyhákat ellátó gázvezetéken történő módosítások. 

A helyiségek korszerűbb kialakítása nagyban elősegíti a személyzet munkáját, így is 

hozzájárulva a gyermekek még jobb minőségű étkeztetéséhez. A helyiségek új 

felületképzésekkel való komplex felújítása nagyban hozzájárul a még fokozottabb higiéniás 

elvárásoknak, biztosítva ezzel a gyermekek számára a maximális élelmiszerhigiéniás 

biztonságot. A konyhai szaniter berendezések elrendezése jelenleg a helykihasználtság 

szempontjából nem optimális, így ezeknek a lecserélése, és a konkrét helyiséghez való 

méretezése elengedhetetlen. Ez egyben szükségessé teszi, hogy a teljes vizes és gépészeti 

rendszer is átalakításra kerüljön, és leképezze az új berendezési tárgyak alaprajzi elrendezését, 

funkcionalitását, és méretét. A konyhák épületvillamossági kialakítása szintén ugyan ezen 

kritériumoknak kell, hogy megfeleljen, így annak átalakítása szintén elengedhetetlen. Az 

Optimális helykihasználáshoz a fűtési rendszer hőcserélőinek lecserélése is szükségszerű. 

A tálalás és tárolás elengedhetetlen feltételeit biztosító konyhai munkafelületek, és tároló 

szekrények már nem, vagy csak alig biztosítják a jelen kornak megfelelő, és elvárható 

funkciókat. Ezen berendezési tárgyak cseréje és optimalizálása a helykihasználás 

szempontjából szintén elengedhetetlen.  

Összességében megállapítható, hogy a fentieket és a gazdaságossági szempontokat  

figyelembe véve csak egy teljes körű felújítás, korszerűsítés hozza meg azt az elvárt, és 

megkívánt eredményt, melynek következtében egyértelműen kijelenthető, hogy mind az 

intézményben étkező gyermekek, mind az étkeztetésben résztvevő dolgozók számára a jelen 

kor követelményeinek megfelelő feltételek maximálisan biztosítottak. 

 



A pályázat összköltsége: 7.760.842 Ft 

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

Önrész: 3.880.421 Ft 

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. december 31.  

A megvalósítás helyszíne: Budapest, IX. kerület, Erkel u. 10. Helyrajzi szám: 37006 

 

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 T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását és a 

megvalósításhoz kapcsolódó 3.880.421 Ft önrész biztosítását támogatni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2015. május 13. 

 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

1. pályázatot nyújt be a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, 

 

2. a pályázat megvalósításához kapcsolódó 3.880.421 Ft önrészt a pályázati előkészítés 

3223 sz. költségvetési sorról biztosítja, 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2015. június 1. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 


