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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 21-i testületi ülésére 
 

 Tárgy: Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 
 Ikt.sz: LMKOH/4045/4/2015. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nemzetgazdasági miniszter 2015. év 
májusában pályázatot hirdetett a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” 
címmel. 
 
Alapinformációk a pályázatról: 
 

- A pályázók köre a települési önkormányzatok, és a társulások székhelye szerinti települési 
önkormányzatok. 

- A pályázat célja az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló 
főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény 
létrehozása vagy bővítése, fejlesztése. 

- A beruházási összköltség 50 %-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. 
- Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy 

feladatellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. 
- A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. Igényelhető 

támogatási forrás felső összege nincs meghatározva. A rendelkezésre álló keretösszeg 1 
milliárd forint. 

- A támogatás intenzitása az adóerő képesség alapján van meghatározva. A pályázat 
szempontjából az adóerő képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi 
iparűzési adóalap 1,4 %-át jelenti, amely Lajosmizse város esetében 27.955.- forint/fő, amely 
alapján Lajosmizse 75 %-os támogatási intenzitásra jogosult, a saját forrás mértéke 25 %. 

- Amennyiben a pályázót az adólevonási jog megilleti a támogatásból finanszírozott beruházás 
során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a 
pályázatban szereplő beruházás ÁFA nélküli (nettó) értéke kerül figyelembevételre. 
Lajosmizse Város Önkormányzatát adólevonási jog megilleti. 

- A pályázat benyújtásának határideje 2015. május 29. 
- Az elbírálás során előnyt élveznek azon pályázatok, akik a fejlesztést a 2015/2016. nevelési év 

kezdetéig megvalósítják. 
 
 A pályázati kiírás megjelenését követően felvettem a kapcsolatot a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetének vezetőjével Tengölics Judittal, aki a 
pályázat kiírásnak megfelelően elkezdte az előkészítő munkálatokat. A pályázat benyújtásával 
beszerzésre kerülhetnének azon eszközök, amelyek az óvoda konyhájának működéséhez 
elengedhetetlenek, továbbá ezen eszközök működtetéséhez szükséges infrastruktúrát is szükséges 
kiépíteni.  
 
Az előkészítő munkálatok alapján az alábbi tervezett pályázati költségvetés szerint kerülne benyújtásra 
a pályázat: 

- Építőipari munkálatok: nettó 5.731.200.- forint + 1.547.424.- forint Áfa = bruttó 7.278.624.- 
forint. 

- Eszközbeszerzés: nettó 5.552.000.- forint + 1.499.040.- forint Áfa = bruttó 7.051.040.- forint. 
- A beruházás értéke: bruttó 14.329.664.- forint. 
- Az önkormányzat által vállalt saját forrás: A pályázati kiírás szerint az adólevonási joggal 

rendelkező önkormányzatok nem jogosultak az ÁFA összegének a megpályázásra, ezért azt az 
önkormányzatnak először ki kell fizetni, majd vissza kell igényelni. Ennek a figyelembe 
vételével a saját forrás mértéke a nettó beruházási érték 25 %-ból és a teljes áfa összegből 
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tevődik össze, azaz 2.820.800.- forint saját forrás + 3.046.464.- forint Áfa = 5.867.264.- 
forint, amely összegből áfa bevallást követően 3.046.464.- forint visszafizetődik az 
önkormányzat részére. 

 
 A pályázat benyújtását javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, mivel a beruházással 
energiatakarékosság nyerhető, továbbá az óvoda konyhájában dolgozók munkáját nagy mértékben 
könnyíteni lehetne a fejlesztéssel. 
  Továbbá javaslom, hogy a saját forrás - 2.820.800.- forint - és az Áfa mértékének – 
3.046.464.- forint - összegét az önkormányzat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
kiadási tábla 3.1. általános tartalék sora terhére biztosítsa. 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
.../2015. (...) ÖH 
Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit 
javító fejlesztések támogatására 
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be  „A 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a 
pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a 
Támogatói Okirat megkötésére. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 
önerőt – 2.820.800.- forintot - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai táblázat 3.1. sorában szereplő általános 
tartalék terhére biztosítja. 
 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához 
szükséges ÁFA összeget – 3.046.464.- forintot - Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai táblázat 3.1. 
sorában szereplő általános tartalék terhére megelőlegezi és felkéri a polgármestert, hogy az 
ÁFA összegét igényelje vissza a számla kifizetést követő áfa bevalláskor. 

 Határidő: 2015. május 21. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
 
Lajosmizse, 2015. május 15. 
 
 
 
         Basky András sk. 
             polgármester 
 
 


