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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország Kormánya a Vidékfejlesztési Program (VP) forráskeretének terhére a vidéki térsé-
gekben található települési önkormányzatok részére felhívást tett közzé (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17), 
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésére, illetve a közét-
keztetés fejlesztése” címmel. A felhívás szerint 12,6 Mrd Ft forrásból az első célterület esetén ~100, 
a második - közétkeztetési - célterületnél pedig ~500 kérelmet kívánnak támogatni.  
Pásztó Városi Önkormányzat a közétkeztetés ellátási hátterében változtatást kíván tenni, melynek 
eredményeként a jelenleg több intézmény és vállalkozás konyhája által biztosított gyermek- és 
felnőtt étkeztetést gazdaságosabbá és jobb minőségűvé lehetne tenni.  
Ezért a Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 3060 Pásztó, Rákóczi utca 5. szám alatt 
található Tittel Pál kollégium egy részét alkotó (hrsz: 2352/2), a SODEXO Magyarország Szolgál-
tató Kft. használatára átadott konyháját-étkezőjét működtetésre visszavenné és a felhívásban 
rögzítetteknek megfelelően üzemeltetné azt.  
A felhívás lehetőséget biztosít arra, hogy a kedvezményezett a projekt befejezését követő 5 éves 
fenntartási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítse: 

- az üzemeltetésbe a közétkeztetési feladat ellátására létrehozott, önkormányzati költség-
vetési szervet von be, vagy 

- a fejlesztést érintően kizárólag a közétkeztetési közfeladat ellátásra köt szerződést (a 
Támogató előzetes hozzájárulásával) és az üzemeltető a foglalkoztatási, illetve a szolgál-
tatási és egyéb kötelezettségek teljesítését átvállalja. 

A felhívás a tervezett közkonyha fejlesztését az alábbiak szerint támogathatja: 
- új konyhai gépek, eszközök, hűtőgépek, elektromos komposztáló berendezés beszerzése, 

stb, (forgóeszköz beszerzést nem támogat), 
- vissza nem térítendő támogatás: max: bruttó 20 M Ft 
- támogatási intenzitás:   max: bruttó 85% 
- max: projekt költség  max: bruttó 23,6 M Ft 
- szükséges saját erő:  max: bruttó   3,6 M Ft 
- előleg     max: 50% 
- tervezett megvalósítás:  2018. nyara 
- beadási határidő:   2017. június 15. (I. ütem) 
- megvalósítási kötelezettség: 24 hónap, de a támogatott az első kifizetési kérelmet a 

     Támogatói okirat kézhezvételétől számított 6 hónapon 
     belül (min:10%) köteles benyújtani. 

Pontos költségvetési adatok csak az árajánlatok beérkezését és azok értékelését követően fognak 
rendelkezésre állni. A kérelem benyújtásához szükséges elkészíttetni a konyhára vonatkozó fenn-
tartási és üzemeltetési tervet is. A terv elkészítésére és a kérelem benyújtására külső szervezetet 
szükséges megbízni, akik az előzőekben említett feladatok mellett a projekt menedzselését is el 
fogják végezni. A kozárdi székhelyű Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkatársai nagy 
szakmai tapasztalattal rendelkeznek a pályázat írás és a projektek megvalósítása területén is. 
A tervezett projekt a mai igényekhez igazodó korszerű, új nagykonyhai eszközök, gépek beszer-
zését, azok beüzemelését, a meglévő hálózatokra való rákötését, a működtetésükhöz szükséges 
betanítást, stb. tenne lehetővé. Ezen túl egy olyan automatikus elektromos komposztáló berendezés 
beüzemelése is megtörténne, amely napi maximum 30 kg konyhai hulladékból szerves tápanyagot – 
komposztot – készítene. A technológia Magyarországon bevezetés alatt van, a tesztelések 
befejeződtek, referenciák főként Budapesten, de a hollókői Castelum Hotelben is található. 
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Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” megnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszá-
mú, Közkonyha korszerűsítés Pásztón című támogatási kérelemre vonatkozó tájékoztatást és az 
alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Közkonyha korszerűsítés Pásztón címmel támogatási kérel-
met nyújt be a fent jelzett felhívás 2. célterületére vonatkozóan. 

2. A projektet Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 3060 Pásztó, Rákóczi utca 5. 
szám alatt található, Tittel Pál kollégium (hrsz: 2352/2) egy részét alkotó konyhájában 
valósítja meg. 

3. A projekt 2018. júliusi/augusztusi tervezett megvalósításához, a teljes bruttó 23,6 M Ft 
összköltségéhez, bruttó 3,6 M Ft összegű, saját erőt biztosít. A kérelem támogatása esetén az 
önerőt, valamint a megvalósításhoz szükséges előfinanszírozást a 2018. évre vonatkozó 
költségvetésében szerepelteti.  

4. A fenntartási és üzemeltetési terv elkészítésére, kérelem rögzítésére, valamint a projekt 
menedzselésére a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesületet bízza meg, 400.000,- Ft (ÁFA 
Alanyi Mentes) vállalkozói díjért. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét arra, hogy a kérelmet az önkormányzat 
nevében határidőre nyújtsa be, a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesülettel a szerződést kösse 
meg, a kérelem beadásához szükséges dokumentumokat írja alá, valamint a szükséges 
intézkedések tegye meg. 

6. A kérelem támogatása esetén felhatalmazza Polgármesterét arra, hogy a konyha jelenlegi 
vállalkozási szerződésének megszüntetése érdekében járjon el. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
 
Pásztó, 2017. május 18. 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 
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