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Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  74/2015.  (V.27.)  számú
határozata

Döntés a „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” című támogatásra kiírt
pályázaton való részvételről

Hantos  Községi  Önkormányzat  a  polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a
„Döntés  a  gyermekétkeztetés  feltételeit  javító  fejlesztések”  című  támogatására  kiírt
pályázaton való részvételről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
 

1. Hantos    Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy az  általa
fenntartott és üzemeltetett Hantosi Főzőkonyha konyhájának fejlesztése céljából,
„A gyermekétkeztetés  feltételeit  javító  fejlesztések”  jogcímű támogatásra  kiírt
pályázati  felhívásra  6.532.622.-  Ft  azaz  hatmillió-ötszázharminckettőezer-
hatszázhuszonkettő forint vissza nem térítendő támogatás iránt pályázatot nyújt
be.

2. A „Hantosi Főzőkonyha fejlesztése” című projekt bruttó  összköltsége: 

8.733.085  Ft,  azaz  nyolcmillió-hétszázharmincháromezer-  nyolcvanöt  forint,
melyből felújítási- átalakítási munkálatok  bekerülési költsége bruttó  5.147.753-
Ft,  azaz ötmillió- egyszáznegyven-hétezer- hetesszázötvenhárom forint, konyhai
gépek, eszközök bekerülési költsége bruttó  3.585.332.- Ft,  azaz hárommmillió-
ötszáznyolcvanötezer-háromszázharminckettő forint .

3. A  „Hantosi Főzőkonyha fejlesztése „ című projekt   forrásösszetétele : 
Támogatás 6.532.623.- Ft
ÁFA 1.856.640.- Ft
Önerő                                                            343.822.- Ft
ÖSSZESEN: 8.733.085  Ft

4. Hantos   Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy sikeres pályázat esetén  a projekt megvalósításához szükséges  343.822.- Ft
azaz  háromszáznegyvenháromezer-nyolcszázhuszonkettő  forint  önerőt    az
önkormányzat  2015. évi   költségvetése általános tartaléka terhére  biztosítja, az
önerő fedezete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében  rendelkezésre áll. 

5. Hantos    Községi  Önkormányzat   Képviselő-testülete az  általa  fenntartott  és
működtetett  Hantosi  Főzőkonyha   konyhájának  fejlesztése  céljából,  „A
gyermekétkeztetés  feltételeit  javító  fejlesztések”  jogcímű  támogatásra  kiírt
pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz az alábbi nyilatkozatot teszi: 

A kivonat hiteles !
Hantos, 2015. június 9.

/:Finta Florencia:/
jegyzőkönyvvezető
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• a  Pályázatban  ismertetett  beruházást  a  2015/2016.  nevelési  év  kezdetéig
megvalósítja. 

• amennyiben  a  Pályázat  olyan  fejlesztési  célt  is  tartalmaz,  amelyhez
építésügyi  hatósági  engedély  is  szükséges,  a  támogatott  tevékenység
megvalósításához  szükséges  hatósági  engedélyekkel  rendelkezik,  ennek
hiányában azok megszerzését legkésőbb 2015. szeptember 30-áig vállalja, 

• a  közétkeztetési  feladat-ellátás  során  a  környezetvédelmi  szempontokat
érvényesíti,  ennek  keretében  gondoskodik  legalább  a  sütőzsiradék  külön
gyűjtéséről  és  elszállításáról,  a  veszélyes  hulladék  megfelelő  kezeléséről,
illetve  –  ahol  a  hulladékkezelési  közszolgáltatás  ezt  lehetővé  teszi  –  a
szelektív hulladékgyűjtésről 

• a kérelemben szereplő adatok, információk és dokumentumok megfelelnek
a valóságnak, teljes körűek és hitelesek, 

• az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása nincs, 

• az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt, 
• nem  áll  fenn  harmadik  személy  irányába  olyan  kötelezettsége,  amely  a

pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 
• a  kérelemben  rögzített  célok  tekintetében  az  európai  unió  által

társfinanszírozott,  illetve  más  hazai  támogatási  rendszer  keretében
támogatásban nem részesült, 

• megfelel az Áht. 50.§-ában meghatározott követelményeknek, 
• vállalja  a  támogatásból  való  beruházás  10  évig  eredeti  rendeltetésnek

megfelelő használatát, 
• a Költségvetési törvény 2. melléklet III. 5. pont szerinti Gyermekétkeztetés

támogatása jogcímen támogatásban részesül. 

Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Fischer  József
polgármestert  a  pályázathoz  szükséges  dokumentumok  előkészítésére,  valamint  a
pályázat benyújtására 

Határidő:  2015. május 29.
Felelős:  Fischer  József    polgármester

                                        

(: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk.
                           polgármester                                                                             jegyző
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