
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 
 
 

309/2021. (V. 6.) polgármesteri határozat 
az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázathoz biztosított 

saját forrás módosításáról 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 
 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde főzőkonyhájának kapacitásbővítéssel járó felújítása 
céljából benyújtott, az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat pozitív 
elbírálása esetén a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a pályázati cél megvalósítása érdekében 
a bruttó 45 964 766 Ft önrész tervezését elrendelem.  
 
2. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban az 
1. melléklet szerinti nyilatkozatot teszem. 
 
3. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázaton történő 
részvételről és a saját forrás biztosításáról szóló 133/2021. (III. 25.) polgármesteri 
határozat 3. és 4. pontját, valamint az 1. mellékletét visszavonom. 
 
Határidő:    2021. május 7. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 
   a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
   a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
 

1. melléklet a 309/2021. (V. 6.) PM határozathoz 
 

Nyilatkozat 
 

Az 1101 Budapest, Salgo tarja ni utca 47. sza m alatti (helyrajzi sza m: 38911/2) bo lcso de 
fo zo konyha ja fejleszte sre szorul. A konyha ge pparkja elavult, a burkolatok, belte ri ajto k 
se ru ltek, kopottak, az elszí vo rendszer jelen a llapota ban nem ele gse ges, a rakta r falai 
repednek, a felu jí ta s ido szeru . Az elektromos ha lo zat elavult, a ví zvezete k- e s 
csatornaha lo zat csere je e s bo ví te se indokolt.  
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A főzőkonyha kapacitásbővítéssel járó fejlesztésének költségei: 
A projekt összköltsége mindösszesen bruttó 87 762 032 Ft 

felújítás, fejlesztés bruttó 62 771 704 Ft 
eszközbeszerzés  bruttó 18 322 828 Ft 
egyéb költségek bruttó 6 667 500 Ft 

Igényelhető támogatás (legfeljebb az összköltség 50%-a) bruttó 41 797 266 Ft 
Szükséges önkormányzati forrás bruttó 45 964 766 Ft 

 
A felu jí ta s tervezett u temeze se: 

Megvalo sí ta s kezdete, a 
pa lya zat benyu jta sa 

2021. a prilis 15. 

Elo ke szí te s 
a kiviteleze s ko zbeszerze se: 2022. ma rcius-a prilis 

az eszko zo k ko zbeszerze se: 2022. ma rcius-a prilis 

Megvalo sí ta s 
kiviteleze s: 2022. ju nius-augusztus  

eszko zbeszerze s: 2022. ju nius-augusztus 

Befejeze s, elsza mola s 2022. december 15. 

 
A tervezett beruha za s nem ige nyel telekva sa rla st, telekegyesí te st, a teve kenyse ghez nem 
szu kse ges e pí te su gyi hato sa gi engede ly, valamint 2021. janua r 29-e elo tt a terveze sen kí vu l 
nem keru lt sor semmilyen, a beruha za shoz kapcsolo do  teve kenyse gre. A terveze s ko ltse geit 
az Ö nkorma nyzat a pa lya zat kerete ben nem kí va nja elsza molni. 
 
 
 
 
Budapest, időbélyegző szerint 
 
 

D. Kovács Róbert Antal 
 
 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
 
 
 
  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző 
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