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 Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatása

Melléklet:

Képviselő-testület!

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszter és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben - pályázatot hirdet a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására.

A pályázat célja az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgálók főzőkonyha, 
befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (továbbiakban 
együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése.

A pályázat keretében a Makói Óvoda Kálvin tér 06. szám alatti óvoda tálalókonyhája kerül 
fejlesztésre. A fejlesztés eredményeképp a Kálvin téri és a Hold utcai épületben megújul a konyha és 
tálaló burkolata, fejlesztésre kerül a szükséges infrastruktúra, valamint beszerzésre kerülnek a 
konyhafejlesztéshez szükséges eszközök. A pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközök a ellátás 
színvonalának növeléséhez szükséges fejlesztéseket tartalmazzák.

Igényelt támogatás összege: 9.001.125,- Ft.
Támogatási intenzitás: 75%.
Finanszírozási forma: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 29.

Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a pályázathoz szükséges 25%-os 
önerő fedezetét a költségvetés céltartalék terhére, az alábbi forrásösszetétel szerint:

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Év Támogatás (75%) Önerő (25%) Összesen (Ft)
2015 9.001.125 3.000.375 12.001.500
Összesen (Ft) 9.001.125 3.000.375 12.001.500
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HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a 
nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszter és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -
által a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására címen megjelent pályázati kiírásra.

2. A pályázat forrásösszetétele:

3. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 3.000.375,- Ft önerő fedezetét a Makó Város 
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 
2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános 
tartalékok előirányzata című 11. melléklet 2. pontja "Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási 
fejlesztési tartalék" terhére biztosítja.

4. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a pályázattal kapcsolatos 
fenti előirányzat módosítást Makó város soron következő költségvetési rendelet módosításán vezesse 
át.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városgazdálkodási Iroda
- Irattár

Év Támogatás (75%) Önerő (25%) Összesen (Ft)
2015 9.001.125 3.000.375 12.001.500
Összesen (Ft) 9.001.125 3.000.375 12.001.500

Makó, 2015. május 12. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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