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39-2/2015. 

E L Ő T E R J E SZ T É S 
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 

2015. májusi ülésére 
 

Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

pályázat benyújtására lehetőség nyílt.  

Visszautalva Önöket arra, hogy a Társulás Társulási Tanácsa 2015. április 30. napján megtartott ülésén 

döntött a 22/2015. (IV. 30.) Atmöt határozatával a Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyásáról.  

A pályázattal kapcsolatosan részletes tényadatokat Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-

testülete 2015. május 28. napján tartott ülésén tárgyalta meg. az alábbiak szerint: 

2015. márciusában a nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására vonatkozóan. 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.  

Ennek megfelelően lehetőség nyílik a Tömörkényi óvodai, iskolai és szociális célú étkezést kiszolgáló főzőkonyha 

infrastrukturális felújítására vonatkoztatva. 

Pályázók köre: települési önkormányzat, társulás székhely önkormányzata. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás mértéke: adóerő képesség függvénye, Tömörkény esetében 95 %. 

Az önerő mértéke: 5 %. 

A pályázat tartalmi elemei: 

Az épület, tekintve a benne működő funkciókat több tekintetben sem felel meg a jelenlegi jogszabályi előírásoknak.  

Pályázat elemei: 

 konyha akadálymententesítése, 

 főzőtér és egyéb helyiségek felújítása (festés, burkolás), 

 víz és csatorna rendszer, illetve a villanyhálózat teljes körű felújítása. 
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Összességében elmondható, hogy a konyha erősen elhasználódott, felújítása műszaki és funkcionális szempontból 

egyaránt időszerű és elkerülhetetlen. E pályázat segítségével azonban alkalmunk nyílna a meglévő problémák 

orvoslására.  

Források: 

- Pályázaton igényelhető támogatás   22.313.928 Ft 

- Szükséges  önerő összege     1.174.417 Ft 

- Projekt teljes költsége:    23.488.345 Ft 

Pályázatok benyújtási határideje: 2015. május 29. az ebr42 információs rendszerben. 

 

A pályázatot az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás nevében Csanytelek Község Önkormányzat 

nyújthatja be,  székhely településként. A Tömörkényi Képviselő – testületnek szükséges a vállalt önrész 

összegét átadni az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásnak a pályázat megvalósítása érdekében, erre 

csak akkor kerül sor ha a pályázatot pozitívan bírálják el.  

 
Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere jelzéssel élt a Társulás Társulási Tanácsa felé, hogy 
jelen előterjesztésben bemutatott pályázathoz a tényadatoknak szerepelnie kell a határozatban, emiatt a 
22/2015. (IV. 30.) Atmöt határozat hatályon kívüli helyezése indokolt, új részletesebb határozat 
meghozatalával egyidejűleg. 
 
A fentiek értelmében a pályázat benyújtásához szükséges a Társulás Társulási Tanácsa határozata arról, 
hogy a tárgyi pályázat benyújtását indokoltnak tartja, tekintettel arra, hogy az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Tömörkényen lévő szociális szolgáltatásokat működtető Gondozási Központ 
Rózsafüzér Szociális Otthon fenntartója, ahol az étkeztetés folyik.  

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

Indítványozzuk az előterjesztés és mellékletei megtárgyalását és a határozati javaslat változtatás nélküli 

elfogadását. 

C s a n y t e l e k, 2015. május 28. 
 
 
      Tisztelettel: 
 

     Forgó Henrik 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa Elnöke 

Kató Pálné 
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője 

Társulási Törvényességi felelőse 
 

 



…./2015. (V. 29.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 
1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, elfogadta és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 
irányuló - mint a szociális szolgáltatások fenntartója – a szolgáltatásfejlesztés szükségességét 
kinyilvánítja, támogatja a tárgyi pályázat benyújtását a Társulás székhely települése: 
Csanytelek Község Önkormányzata által. 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa támogatja, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
pályázatot nyújtson be a Tömörkényi főzőkonyha felújítására. (6646 Tömörkény, Petőfi u. 9/A, 
hrsz: 318). 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa a pályázathoz tartozó forrásokat az alábbiak szerint határozza 
meg: 

- Pályázaton igényelhető támogatás  22.313.928 Ft  

(azaz: huszonkettőmillió-háromszáztizenháromezer-kilencszázhuszonnyolc forint) 

- Szükséges  önerő összege     1.174.417 Ft  

(azaz: egymillió-egyszázhetvennégyezer-négyszáztizenhét forint) 

- Projekt teljes költsége:   23.488.345 Ft  

(azaz: huszonhárommillió- négyszáznyolcvannyolcezer-háromszáznegyvenöt forint) 

 
4.) Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő- testülete a pályázat megvalósításához szükséges 

önerőt az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosítja 1.174.417.- Ft összegben, az Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás részére. 
 

5.) A Társulás Társulási Tanácsa elfogadja, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás a 
költségek 95 %-ára igényel támogatást.  
 

6.) A Társulás Társulási Tanácsa támogatja a Társulás székhelye szerinti települési önkormányzatot, mint 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. 
pontjában foglalt önkormányzati közfeladatok végrehajtására kötelezettet abban, hogy hatalmazza fel 
Kató Pálné jegyzőt, a társulás törvényességi felelősét a tárgyi pályázattal összefüggő szükséges 
intézkedések megtételére és Forgó Henrik polgármester urat a tárgyi pályázat benyújtására, 
dokumentumok aláírására. 

Végrehajtás határideje: pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. május 29. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
    Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 

7.) A Társulás Társulási Tanácsa ezen határozattal egyidejűleg a Gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló  22/2015. (IV. 30.) Atmöt 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
- Tömörkény Község Önkormányzata (Tömörkény) 
- Laczkóné Kósa Zsuzsanna , Tömörkény Község Önkormányzata Pénzügyi Iroda Vezetője 

(Tömörkény) 
- Kató Pálné jegyző, a Társulás Törvényességi felelőse 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 


