
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 137/2018. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. június 21-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat az „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde 

konyhájának felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2018” című 
pályázat benyújtására  

 

Előterjesztő:  dr. Bácskai János polgármester  
 
Készítette:  Jogi és Pályázati Iroda , 

Városüzemeltetési és Felújítási Iroda  
 
Előzetesen tárgyalja: ESZSB 2018. június 20-i ülésén  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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 nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerint Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 
címmel. 

A Költségvetési törvény 2. melléklet III. 5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása pont szerinti 
támogatásban részesülő települési önkormányzat nyújthat be pályázatot. 

A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú, fenntartású és 
működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, 
melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozására vagy bővítésére, fejlesztése 
érdekében. 

A pályázati kiírás feltételeinek az előzetes felmérés alapján a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 
Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. Bölcsőde (1092 Budapest, Ráday u. 46.) felelt meg. Ebben az 
intézményben az étkeztettek átlagos száma 2017. évben 130 fő volt (Alapellátás: 91 fő, Időszakos 
ellátás: 24 fő, Dolgozók 15 fő). A felújításhoz kapcsolódó tervezői költségbecslést a szakmai 
egyeztetést követően a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda készíttette el, melynek végösszege bruttó 
95.000.000 Ft.  

A megvalósítandó fejlesztés rövid leírása 

A főzőkonyha pályázat keretében megvalósul: 

• ételfelvonó, szellőzőrendszer, nyílászárók, burkolatok és beépített, konyhatechnológiai 
berendezések cseréje, 

• gépészeti-hálózat felújítása, 

• elektromos hálózat felújítása, 

• falfestés,  

• konyha-technológiai eszközök beszerzése. 

Nyertes pályázat esetén a főzőkonyha a beruházás megvalósulásával meg fog felelni a 
konyhatechnológiai előírásoknak. 

A pályázat összköltsége bruttó 95.000.000 Ft. 

A támogatás mértéke: összköltség maximum 50%-a de maximum bruttó 40.000.000 Ft (vissza nem 
térítendő támogatás) 

Önrész: bruttó 55.000.000 Ft. 

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2019. december 31.  

A megvalósítás helyszíne: 1092 Budapest, Ráday u. 46. Helyrajzi szám: 36927 

A pályázat benyújtásának határideje: 

- elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb: 2018. július 5. 16:00 
- papír alapon történő benyújtás az elektronikus adatlap lezárását követő nap: 2018. július 6. 

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 nyertes pályázat esetén 
a megvalósításhoz kapcsolódó bruttó 55.000.000 Ft önrész biztosítását támogatni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2018. június 18. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

1. egyetért a „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde 
konyhájának felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2018” című 
pályázat benyújtásával; 

2. nyertes pályázat esetén a költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges bruttó 
55.000.000 Ft, azaz ötvenötmillió forint önrészt; 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó intézkedéseket 
megtegye, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződést megkösse, a projekt teljes körű 
lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye. 

 
Határidő: 2018. július 6. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


