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                                               E l ő t e r j e s z t é s 
                     Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testületének 
                                                2015. május 29-i  ülésére 
                                   

 
Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 3. melléklet II.9. pont szerinti gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatására. 
 
A pályázati kiírás alapján a Nőtincsi Általános iskola / Barátság u. 2. sz. /  konyhájának 
konyhatechnológiai korszerűsítésére, eszközök beszerzésére, gépészet korszerűsítése és teljes körű 
belső építés felújítására tudnánk pályázni. A felmérés szerint 85. 583.645 Ft-ba kerülne a beruházás. 
 
A támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján a fejlesztési 
költség 95 %-a. 
 
 
A pályázat benyújtásának  határideje 2015. május 29.  
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésem támogatni szíveskedjen. 
 
Nőtincs, 2015.május 22. 
                  
                                                                                                Acsay Ákos 
                                                                                                polgármester 
                                                           Határozati javaslat 
 
 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015.május 29-én megtartott ülésén az 
alábbi …../2015.( V.29.) határozatot hozza: 
 
Nőtincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatására kiírt pályázatra benyújtja pályázatát. 
Egyben nyilatkozik, hogy biztosítja hozzá a pályázatban előírt 5%-os önrészt / 4.283.645.-Ft-ot/ 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nőtincs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. május 29-i ülésére 
 

Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat 
 
 
Tisztelt Képviselő-testülete ! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdet a Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 
3.melléklet II.4. pontja aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra. 
 
A pályázati kiírás alapján a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztésére, felújítására 
lehet pályázni. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 9.  
 
A maximálisan igényelhető támogatás összege 30 millió Ft, az önerő 5 %, azaz 1.500.000.-Ft. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy előterjesztésem támogatni szíveskedjenek. 
 
Nőtincs, 2015. május 29. 
                                                                     Tisztelettel: 
 
 
                                                                                                  Acsay Ákos 
                                                                                                   polgármester 
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 
 

Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2015. május 29-i testületi ülésén az 
alábbi …./2015.(V.29.) határozatot hozza: 
 
Nőtincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályázatra benyújtja pályázatát. 
Egyben nyilatkozik, hogy  biztosítja hozzá a pályázatban előírt 5%-os önrészt. 
Felkéri a polgármester, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:2015. június 09. 
 


