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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

 

 
A Pénzügyminisztérium az évben is közzétette „az önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása” című pályázati kiírást. E pályázat három fejlesztési alcélt jelöl meg, amelyek közül 
kettőből az önkormányzat ki van zárva tekintettel arra, hogy ugyanezen pályázati rendszerben 
ugyanezen célra a korábbi években már konyhafejlesztési pályázatot nyújtott be. E pályázat – mely 
a konyha felújítását és az étkező kialakítását finanszírozta - része volt a komplex óvodafejlesztési 
projektnek.  
 
A nyitva álló fejlesztési célterület a melegítő illetve tálalókonyha felújítása. Ezen alcél esetében 
maximum 10.000.000-Forint összeghatárig 5% önerő biztosítása mellett lehet pályázni. 
Eszközbeszerzés a beruházási összköltség 50%-áig számolható el.  
A pályázat benyújtásának határideje 2020. 08. 13. 
 
Esetünkben a fejlesztési cél a jelenleg multifunkciós étterem profiltisztítása a közlekedési funkció 
megszűntetésével. Ezzel az éttermi minőség erősödne, a befogadóképesség nőne, illetve egyéb 
olyan funkciókra is alkalmassá válna az épület legnagyobb alapterületű terme, amit jelenleg a 
közlekedési funkció nem tesz lehetővé.  
 
A cél eléréséhez szükséges műszaki, építészeti megoldások a következők. A főépület új bejáratának 
kialakítása, ezzel a csoportszobák (alsó, és felső) valamint a nevelői szobák étterem érintése nélküli 
megközelíthetőségének biztosítása. Az új bejárati ajtó a főépület homlokzatán a középső ablak 
kiváltásával kerülne beépítésre. Az ajtó és a talajszint közti szintkülönbség leküzdése kétirányú 
lépcső továbbá a homlokzattal merőleges rámpa megépítésével lenne biztosított. Az ajtó és a 
jelenlegi öltöző kapcsolata egy a csoportszobai funkcióját a négycsoportos működési modellben 
elvesztő csoportszobából képzett folyosóval oldható meg. A folyosó leválasztásával a fennmaradó 
mintegy 26 m2  alapterületű csoportszoba, az új kreatív foglalkoztatónak ad majd helyt. Itt az 
Intézményvezető Asszonytól kapott tájékoztatás alapján egyszerre legfeljebb 12 gyermeket érintő 
foglalkozások zajlanak majd, így a csoportszoba alapterületének nagysága a jogszabályban rögzített 
2m2/gyermek elvárásnak is megfelel.  
A válaszfal gipszkartonból épül, így a későbbiekben, amennyiben az 5. csoport megnyitására valós 
igény mutatkozna – erre statisztikai esély sincs 3 éven belül – úgy a jelenlegi csoportszoba funkció 
visszaállítható. 
 
Az öltöző és a csoportszoba közötti ajtó helyére nagyobb méretű ajtó kerül. A homlokzat 
megnyitása a parkolórész áttervezését is szükségessé tette, csökkentve a parkolóhelyek számát. 
 
A főépület bejáratának telken belüli megközelíthetősége végett a parkolók kialakításánál eredetileg 
a főépület sarkánál meghatározott intézményhatár (kerítés) kijjebb jönne a zöldterület határáig. 
 
Az alábbiakban mind az épület mind a parkoló aktuális rajzait közöljük.  
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Az építészeti költségek feletti források az étkező bútorzatának cseréjére és eszközállományának 
bővítésére, fejlesztése fordítódnak majd. 
 
Kérem döntsenek a pályázaton történő indulás kérdésében. 
 
Öttevény, 2020. 07. 22. 
 
 
 
         
 

Dr. Bider Zsolt s.k. 
     polgármester   
 
 
 

Határozati javaslat: 
     

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2020. (VII. 23.) számú határozata 

Öttevény Község Önkormányzata indulni kíván a 2019. évi LXXI 

törvény 3. sz. melléklet II.3. pont alapján meghirdetett az 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések elnevezésű pályázati 

kiíráson. A fejlesztendő terület a Mackó-Kuckó Napköziotthonos 

Óvoda és Bölcsőde épületében üzemelő Mackó-Kuckó 

Főzőkonyha tálalókonyhája. Fejlesztési cél a tálalókonyha 

profiltisztítása, a közlekedő funkció megszűntetése, illetve az 

étkeztetéshez használt eszközök és berendezési tárgyak megújjítása, 

fejlesztése. 
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A fejlesztés teljes költsége br: 9.996.915-Ft. Ebből pályázati forrás 

br: 9.497.069-Ft. vállalt önerő teljes fejlesztési költség 5%-a, azaz 

499.846-Ft. 

Az önerő rendelkezésre áll, az a költségvetés általános tartalékában 

biztosított.  

A fejlesztés megvalósításának tervezett időszaka a 2020. 2021. 

költségvetési év, mely a pályázati döntés elhúzódása esetén 

meghosszabbítható.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.   

 

Felelős:  Dr. Bider Zsolt polgármester 
Határidő:  2020. 09. 13.  

      


