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Tárgy: Pályázat benyújtása Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde konyhájának fejlesztésére  

 

 

 

 

A pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet  3.6. 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcím tekintetében 

 

 

 

A pályázat célja 

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú (ideértve az 

önkormányzati vagyonkezelésben lévő állami tulajdont is), fenntartású és működtetésű 

bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-

tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) 

létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében. 

 

Pályázati alcélok: 

a) új főzőkonyhák létrehozása, 

b) az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák kapacitásbővítése, fejlesztése, valamint 

c) melegítőkonyhák felújítása. 

 

A pályázati támogatás mértéke maximum az elszámolható költségek 85 %-a. 

 

A maximális támogatási igény a 3.1. a) és b) pont szerinti alcélok esetében pályázónként 

100,0 millió forint azzal, hogy az egy bölcsődei, vagy óvodai ellátásban részesülő étkeztetni 

tervezett gyermekre számított igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot. 

 

Pályázatok benyújtása 

A Pályázati Adatlap és mellékleteinek elektronikus úton történő rögzítése, lezárása és 

elektronikus hitelesítése a belügyminiszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati 

információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.  

 

A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az önkormányzat legkésőbb az alább 

megjelölt határnapon a Pályázati Adatlapot és mellékleteit elektronikusan rögzítette és lezárta, 

valamint elektronikusan hitelesítette. Az elektronikusan hitelesített Nyilatkozatot az aláírás 

időbélyegzője szerinti napon az ebr42 rendszerben, a „Nyilatkozat visszatöltő” mellékleten 

visszatölti (ezt követően a pályázat állapota „Benyújtott” státuszra változik) és ugyanezen a 

napon a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a https://szuf.magyarorszag.hu 

weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen megtalálható „ÖTF” 

elnevezésű űrlap igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésű Hivatali kapuján 

keresztül (KRID azonosító: 434024334) elektronikus úton megküldi az Igazgatóság részére. 

A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura 

történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását. 

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15. 

 



 

 

 

A pályázati felhívás keretében Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde konyhájának fejlesztésére 

nyújtjuk be pályázatot: 

 

 

 

A fejlesztés tervezett forrásösszetétele: 

Támogatásból igényelt összeg 31.965.803 Ft 

Saját forrás   5.641.024 Ft 

Összesen 37.606.827 Ft 

 

 

 

 

  

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete feladat és hatáskörében eljáró 

polgármester a „Pályázat benyújtása Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde konyhájának 

fejlesztésére” tárgyú előterjesztést megtárgyaltam és az alábbi döntést hoztam: 

 

 

Sárbogárd Város önkormányzata a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde konyhájának 

fejlesztésére pályázatot nyújt be a pénzügyminiszter által meghirdetett pályázati felhívás 

keretében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet  3.6. Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatására 

 

 

 

A pályázat célja: Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde konyhájának fejlesztése 

 

 

A fejlesztés helye :  7000 Sárbogárd, Ady Endre út 126., Helyrajzi szám: 960/1 

 

 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

Támogatásból igényelt összeg 31.965.803 Ft 

Saját forrás   5.641.024 Ft 

Összesen 37.606.827 Ft 

 

 

A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése: 

A projekt megvalósítás és a finanszírozás kezdete: 2021. augusztus 1.  

A projekt megvalósítás és finanszírozás befejezése: 2022. december 31. 

 

 



A fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrás összegét az Önkormányzat a 2021. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Nyilatkozom, hogy a pályázatot határidőre benyújtom. 

 

Sárbogárd Város önkormányzata nyertes pályázat esetén a fejlesztést megvalósítja. 

 

 

Határidő: 2021. április 15 

Felelős: polgármester 

 

Sárbogárd, 2021. április 9. 

 

 Dr. Sükösd Tamás 

     polgármester 

 

 


