…….
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: 121/2016.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. június 16-i ülésére
Tárgy:

Javaslat a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó
”gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása
2016” címmel kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő:

Zombory Miklós alpolgármester

Készítette:

Róth Istvánné - Jogi és Pályázati Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. június 15-i
ülésén

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. március 8-án kiírásra került az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
című pályázat. A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati
fenntartású és működtetésű óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha,
melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozására vagy bővítésére,
fejlesztésének érdekében.
A pályázati kiírás feltételeinek a Kicsi Bocs Óvoda (Erkel utca 10.) 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.
Jelen tárgyban szereplő pályázat 2015-ben is kiírásra került, melyre az Önkormányzat
pályázatot nyújtott be, azonban az elbírálás során nem részesítették a projektet támogatásban.
Jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot a pályázat ismételt benyújtására az alábbi
műszaki és pénzügyi tartalommal.
A megvalósítandó fejlesztés rövid leírása
A Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) több szinten elhelyezkedő konyhai
helyiségei melegítő, ill. tálaló funkciót látnak el. A három konyha műszaki kialakítása nem
felel meg a napjainkban elvárt, korszerű előírásoknak. Az évek során elvégzett kisebb
beavatkozások, amelyek a szabályozás változása miatt elengedhetetlenek voltak, a
felhasználóbarát és ergonómikus funkcionalitás kárára történtek meg, ezért az intézmény
dolgozóinak komoly kihívást jelent a gyermekek megfelelő minőségű, mindennapos
kiszolgálása.
Az étkeztetésre szolgáló helyiségek egy időben történő felújítását indokolja, hogy bizonyos
műszaki kialakítások gazdaságossági szempontból nem különíthetőek el, mint pl. a
gázvezetéken és az elektromos hálózaton történő módosítások. A helyiségek felületének teljes
felújítása szükséges az előírásokban szereplő maximális higiéniás elvárások betartásához. A
tárolásra és tálalásra szolgáló felületek és bútorzat, a szaniter berendezések és a fűtési
rendszer hőcserélőinek jelenlegi állapota és elhelyezkedése szintén nem optimális és nem felel
meg a modern kor elvárásainak, ezért elengedhetetlen a korszerűsítésük, átalakításuk,
esetleges cseréjük, és a felújított helységben történő minden szempontnak megfelelő
elrendezésük.
A fentiek alapján megállapítható, hogy az intézmény étkeztetési funkciót ellátó helyiségeinek
csak a teljes körű felújítása és korszerűsítése hozhatja meg az elvárt eredményt, amely a
legújabb egészségügyi előírásoknak is megfelel, valamint az intézményben étkező gyermekek
és az étkeztetésben résztvevő dolgozók számára a megfelelő feltételeket biztosítja.
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: 2017. december 31.
A megvalósítás helyszíne: Budapest IX. kerület, Erkel u. 10. Helyrajzi szám: 37006
A pályázatban tervezett felújítás tervezett költségének önrésze, 3.880.421 Ft az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésben a 3223. sz. költségvetési soron rendelkezésre áll.

A pályázat benyújtásának határideje:
- elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb: 2016. június 29. 16:00
- papír alapon történő benyújtás az elektronikus adatlap lezárását követő nap: 2016.
június 30.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének, a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) sz. rendelet 47.§ (3) bekezdés
e) pontja alapján a polgármester dönt a legfeljebb 5 millió Ft önerőt igénylő pályázat
benyújtásáról amennyiben az önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll.
A pályázati kiírás alapján kötelezően csatolandó melléklet a képviselő-testületi döntés az
önerő biztosításáról.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását és a
megvalósításhoz kapcsolódó 3.880.421 Ft önrész biztosítását támogatni szíveskedjen.
Budapest, 2016. június 3.
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. egyetért a „Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó
”gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 2016” című pályázat
benyújtásával,
2. egyetért pályázat megvalósításához kapcsolódó 3.880.421 Ft önrész 3223. sz.
költségvetési sorról történő biztosításával,
3. felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtása érdekében, a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2016. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

