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Igénylésazonosító: 351 283

Pályázati adatlap - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására

I. Általános adatok

1. Pályázó önkormányzat neve: Nagyvázsony Község Önkormányzata

2. Pályázat kitöltőjének neve: Hoffmann László

3. Pályázat kitöltőjének telefonszáma: 06-20-357-7992

4. Pályázat kitöltőjének e-mail címe: konyha.nagyvazsony@gmail.com

II. A pályázattal kapcsolatos általános információk, elektronikusan csatolandó dokumentumok     ("pdf" kiterjesztés
esetén legfeljebb 5 MB méretű, "jpg" kiterjesztés esetén legfeljebb 3 MB, "doc"/"docx" kiterjesztés esetén legfeljebb
1MB méretű fájl tölthető fel):

1.
Építési/műszaki-költségvetési dokumentáció (Pályázati kiírás 8.2. pontja
szerint benyújtandó, 1.3. pont szerinti teljes dokumentáció "pdf"
formátumban)

Fájl neve: "Konyhafejlesztés
nyilatkozat2.pdf"
Fájl mérete: 0,1 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.09.

1.a)
Rövid, szöveges műszaki leírás (Pályázati kiírás 1.3.2. a) pontja alapján az
1. pont szerinti dokumentumban szereplő rész "doc" vagy "docx"
formátumban)

Fájl neve: "Nyilatkozat.docx"
Fájl mérete: 0,01 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.09.

1.b)
Alaprajz M:1=100-as méretarány lehetőség szerint (Pályázati kiírás
1.3.2.b) pontja alapján az 1. pont szerinti dokumentumban szereplő rész
"pdf" formátumban)

Fájl neve: "Konyhafejlesztés
nyilatkozat2.pdf"
Fájl mérete: 0,1 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.09.

1.c) Érvényes energetikai tanúsítvány (Pályázati kiírás 1.3.2.c) pontja alapján
az 1. pont szerinti dokumentumban szereplő rész "pdf" formátumban)

Fájl neve: "Konyhafejlesztés
nyilatkozat2.pdf"
Fájl mérete: 0,1 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.09.

2.

Saját forrás biztosítására vonatkozó, a pályázati kiírás megjelenését
követően kelt képviselő-testületi határozat 30 napnál nem régebbi
képviselő-testületi határozat hiteles másolata, amely tartalmazza az önerő
összegét forintban és az ingatlant azonosító adatokat (Pályázati kiírás 8.3.
pontja szerinti dokumentum)

Fájl neve: "Konyhafejlesztés
nyilatkozat2.pdf"
Fájl mérete: 0,1 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.09.

3.1.1. A tervezett konyhafejlesztés építésügyi hatósági engedélyhez kötött? nem

3.1.2.
Jogerős építésügyi hatósági engedély építésügyi hatósági engedélyhez
kötött fejlesztés esetén (Pályázati kiírás 1.3.2.d) pont szerinti "pdf"
kiterjesztésű fájl)

3.2.0.
Konyha felújítása mellett étkező, étterem kapacitásbővítésére, felújítására,
akadálymentesítésére, új étkező, étterem kialakítására is igényel
támogatást?

nem

3.2.1 A tervezett étteremfejlesztés építésügyi hatósági engedélyhez kötött?

3.2.2.
Jogerős építésügyi hatósági engedély építésügyi hatósági engedélyhez
kötött étteremfejlesztés esetén (Pályázati kiírás 1.3.2.d) pont szerinti "pdf"
kiterjesztésű fájl)

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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3.3.

Amennyiben a tervezett konyha és/vagy étterem fejlesztés nem építésügyi
hatósági engedélyhez kötött, úgy a fejlesztési tervhez kapcsolódóan
tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi
hatósági engedély (Pályázati kiírás 1.11. és 1.3.2.d) pontja szerinti
tervezezői nyilatkozat "pdf" kiterjesztésű fájlként)

Fájl neve: "tervezői
nyilatkozat2.pdf"
Fájl mérete: 0,06 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.08.

3.3.a
A nyilatkozatot kiállító Magyar Építész Kamarai tagsággal és aktív
jogosultsággal rendelkező építész tervező neve (Pályázati kiírás 1.10.
pontja)

Németh Ferenc

3.3.b Az építész tervező kamarai tagszáma (Pályázati kiírás 1.10. pontja): É-19-0221

3.3.c Építész tervező jogosultságának érvényességi ideje (lejárat ideje: év.hó.nap
formátum pl. 2018.07.07; Pályázati kiírás 1.10. pontja szerint) 2019.09.10.

4. Tervezői költségterv (főösszesítő, munkanem összesítő, bruttó-nettó
összegben) "pdf" formátumban (Pályázati kiírás 1.3.3. pontja)

Fájl neve: "Konyhafejlesztés
nyilatkozat2.pdf"
Fájl mérete: 0,1 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.09.

5. Eszközlista "xls"/"xlsx" formátumban (Pályázati kiírás 1.5. pontja)
Fájl neve: "Nyilatkozat.xlsx"
Fájl mérete: 0,01 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.09.

6.

Egyéb költségek jegyzéke "xls"/"xlsx" formátumban ( Pályázati kiírás
1.3.3. c) alpontja szerint, pl. közbeszerzés kiírásával összefüggő díj,
projektmenedzsment, ingatlan-nyilvántartásba vétellel vagy változás-
bejelentéssel kapcsolatos költségek)

Fájl neve: "Nyilatkozat.xlsx"
Fájl mérete: 0,01 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.09.

7. A beruházás meglévő önkormányzati tulajdonú konyha fejlesztésére
irányul vagy új ingatlan (telek, illetve épület) bevonásával történik? meglévő

8. Új ingatlanon történő fejlesztés esetén önkormányzati vagy vásárolt
ingatlanon történik a beruházás?

8.a) Telekvásárlás esetén az e döntéshez kapcsolódó képviselő-testületi
határozat (Pályázati kiírás 8.8. pontja szerint benyújtandó dokumentum)

8.b)
Telekvásárlás esetén az adás-vételi szerződés vagy az adás-vételi szerződés
tervezete pdf formátumban (Pályázati kiírás 8.8. pontja szerint benyújtandó
dokumentum)

8.c)
Telekvásárlás esetén az eladásra vonatkozó tulajdonosi szándéknyilatkozat
másolati példánya pdf formátumban (Pályázati kiírás 8.8. pontja szerint
benyújtandó dokumentum)

9. Telekegyesítésre sor került/kerül a beruházás helyszíne kapcsán? nem

9.a) A telekegyesítés a pályázat benyújtásáig az ingatlan-nyilvántartásba
átvezetésre került?

9.b)

A telekegyesítésről szóló jogerős hatósági döntés (Pályázati kiírás 8.7.
pontja szerint benyújtandó dokumentum pdf formátumban), amennyiben a
pályázat benyújtásáig az ingatlan-nyilvántartásba a változás nem került
bevezetésre.

10.

A Pályázati Kiírás 2.a) és 2.c) szerinti célok esetében az önkormányzati
tulajdont alátámasztó, illetve a 2.b) és 2.d) szerinti cél esetében az
önkormányzati tulajdonú telken új építés esetén a telek önkormányzati
tulajdonát alátámasztó 30 napnál nem régebbi elektronikusan lekért
tulajdoni lapjának másolata (Pályázati kiírás 8.4. vagy 8.6. pontja szerint
benyújtandó, a 1.12. vagy 1.13. pont szerinti dokumentum pdf
formátumban)

Fájl neve: "Konyhafejlesztés
nyilatkozat2.pdf"
Fájl mérete: 0,1 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.09.

11. A tulajdoni lapon szereplő helyrajzi szám megfelelő, az illetékes
földhivatal felé módosítási kérelemmel nem élt nem

11.a)

Amennyiben a tulajdoni lapon szereplő helyrajzi szám nem helyes és
módosítási kérelemmel élt, de a beruházással érintett ingatlan, telek
módosított helyrajzi száma nem került átvezetésre, úgy a földhivatal vagy a
területileg illetékes jegyző részéről hivatalos nyilatkozat (Pályázati kiírás
8.5. pontja szerint benyújtandó, az 1.13. pont szerinti dokumentum pdf
formátumban)

Fájl neve: "Konyhafejlesztés
nyilatkozat2.pdf"
Fájl mérete: 0,1 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.09.

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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12. A beruházással érintett ingatlan kinek a tulajdonában van? kizárólagosan a pályázó
önkormányzat tulajdonában

12.a)

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan több önkormányzat
tulajdonában van, úgy valamennyi önkormányzat részéről  képviselő-
testületi határozat hiteles másolata, amely tartalmazza a beruházással
érintett ingatlan címét, helyrajzi számát és az önkormányzat nyilatkozatát
arról, hogy a fejlesztéssel egyetért (Pályázati kiírás 8.9. pontja szerint
benyújtandó dokumentum pdf formátumban)

12.b)

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan nem kizárólag települési
önkormányzatok tulajdonában van, úgy a nem települési önkormányzati
tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata pdf formátumban a tulajdonnak
legkésőbb a beruházás megkezdéséig történő eladásához (Pályázati kiírás
6.k) pontja)

12.c)

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban és
önkormányzati vagyonkezelésben áll, úgy a vagyonkezelői szerződés
másolati példánya (Pályázati kiírás 8.10. pontja szerint benyújtandó, az 1.7.
pont szerinti dokumentum)

13.
A beruházási helyszínről, vásárlás esetén a megvásárolni kívánt
ingatlanról, új építés esetén a telekről készített fénykép dokumentáció
(Pályázati kiírás 8.11. pontja szerint benyújtandó legfeljebb 10 darab kép)

13.a) 1. kép

Fájl neve: "Nagyvázsony, konyha
kép-1.JPG"
Fájl mérete: 2,5 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.08.

13.b) 2. kép

Fájl neve: "Nagyvázsony, konyha
kép-2.JPG"
Fájl mérete: 2,18 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.08.

13.c) 3. kép

Fájl neve: "Nagyvázsony, konyha
kép-3.JPG"
Fájl mérete: 2,05 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.08.

13.d) 4. kép

Fájl neve: "Nagyvázsony, konyha
kép-4.JPG"
Fájl mérete: 2,28 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.08.

13.e) 5. kép

Fájl neve: "Nagyvázsony, konyha
kép-5.JPG"
Fájl mérete: 2,08 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.08.

13.f) 6. kép

Fájl neve: "Nagyvázsony, konyha
kép-6.JPG"
Fájl mérete: 2,19 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.08.

13.g) 7. kép

Fájl neve: "Nagyvázsony, konyha
kép-7.JPG"
Fájl mérete: 2,29 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.08.

13.h) 8. kép

Fájl neve: "Nagyvázsony, konyha
kép-8.JPG"
Fájl mérete: 2,2 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.08.

13.i) 9. kép

Fájl neve: "Nagyvázsony, konyha
kép-9.JPG"
Fájl mérete: 2,36 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.08.

13.j) 10. kép

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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14. A fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában van élelmiszerlánc-
felügyeleti hatósági vélemény? nem

15. Élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság véleménye (Pályázati kiírás 8.12. pontja
szerint benyújtandó dokumentum pdf formátumban)

16. A beruházással érintett konyha a NÉBIH minőségvezérelt közétkeztetés
megvalósítását célzó programján részt vett? igen

16.a) A NÉBIH minőségvezérelt közétkeztetés megvalósítását célzó program
tesztauditon elért végleges eredmény (1-5 skála) 4

16.b)
NÉBIH minőségvezérelt közétkeztetés megvalósítását célzó programján
való részvételt alátámasztó nyilatkozat (Pályázati kiírás 8.13. pontja szerint
benyújtandó dokumentum pdf formátumban)

Fájl neve: "NÉBIH.pdf"
Fájl mérete: 0,27 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.08.

17.
A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését tartalmazó
képviselő-testületi határozat hiteles másolata (Pályázati kiírás 8.14. pontja
szerint benyújtandó dokumentum pdf formátumban)

Fájl neve: "Konyhafejlesztés
nyilatkozat2.pdf"
Fájl mérete: 0,1 MB
Feltöltés dátuma: 2017.05.09.

18.

A pályázati alcéllal érintett feladatellátási helyen az építési/műszaki-
költségvetési dokumentációval részben vagy egészben egyező tartalmú
támogatási igényt nyújtott be vagy tervezi annak benyújtását (Pályázati
kiírás 8.15. pontja szerinti nyilatkozat)?

nem

18.a) Hány további támogatási igényt nyújtott be, illetve tervez benyújtani? 0

No.

A támogatási
igényt
benyújtotta vagy
tervezi
benyújtani

Támogatási
igény uniós
vagy hazai
forrást céloz

Mikor
nyújtotta be,
illetve tervezi
benyújtani

Pályázatot
kiíró vagy
Támogató
neve

A támogatási igény a
pályázat céljával
részben vagy
egészben egyezik?

Műszaki tartalom
bemutatása, amennyiben
az 5. oszlopban részbeni
egyezőséget tölt.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

19.
A pályázati alcéllal érintett feladatellátási helyen az építési/műszaki-költségvetési dokumentációval
részben vagy egészben egyező tartalmú támogatásban részesült (Pályázati kiírás 8.15. pontja szerinti
nyilatkozat)?

nem

19.a) Egyezés mértéke

19.b) Részben egyező műszaki tartalom bemutatása (a benyújtott építési/műszaki-költségvetési dokumentáció
alapján tételes felsorolással  és annak helyének, költségeinek megjelölésével)

20. A fejlesztéssel érintett konyhával történik a szünidei gyermekétkeztetéssel és a szociális étkeztetéssel
kapcsolatos kötelező feladatok ellátása? nem

20.a)
A szünidei gyermekétkeztetéssel és a szociális étkeztetéssel kapcsolatos kötelező feladatok ellátásának
szakmai programja (Pályázati kiírás 8.16. pontja szerint benyújtandó dokumentum doc/docx
formátumban)

III. A kérelmező önkormányzat jelen Pályázati Adatlap aláírásával nyilatkozik, hogy:
- amennyiben a pályázat benyújtásakor az étkeztetésről vásárolt szolgáltatással gondoskodik, úgy vállalja, hogy a
beruházás megvalósítását követően kizárólag saját konyhával biztosítja a feladat ellátását;
- 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, teljeskörűek és hitelesek,
- az önkormányzat 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,
- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
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- vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a projekt befejezésétől (a pályázati kiírás 1.9. a) pontja szerinti
a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől) számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően saját –
ideértve a pályázó részvételével működő társulást is – fenntartásban működteti.

Dátum:

P. H.

....................................
polgármester/elnök

....................................
jegyző
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Igénylésazonosító: 351 283

Pályázati adatlap

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására

I.1. Pályázó önkormányzat neve: Nagyvázsony Község
Önkormányzata

I.2. Önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége: 19 420

I.3. Feladatellátás módja: önállóan

I.4. Társulás székhely önkormányzata esetén a társulás neve:

I.5. Az önkormányzat által intézményi étkeztetés keretében ellátott óvodások száma a
2017. évi megalapozó felmérés alapján 65

I.6. Az I.5. pont alapján az önkormányzat által igényelhető támogatás maximuma: 40 000 000

Fejlesztéssel érintett óvodai gyermekétkeztetést biztosító intézmény adatai:
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II.1. Jelenleg milyen módon látja el a
gyermekétkeztetés feladatot? saját konyha

II.2. A beruházás saját konyha fejlesztésére vagy új
konyha kialakítására irányul?

saját konyha
fejlesztése

II.3. Saját konyha fejlesztése esetén az intézmény
neve:

Nagyvázsonyi
Közös
Önkormányzati
Hivatal Konyha

II.4. Saját konyhai feladatot ellátó intézmény PIR
törzsszáma: 807227

II.5.
Új konyha kialakítása esetén meglévő
intézménybe integrálja a konyhát vagy új
intézményt hoz létre?

II.5.a) A kialakítandó új konyhát is magába foglaló
intézmény neve:

II.5.b) Új konyhát is magába foglaló intézmény PIR
törzsszáma

II.6. Beruházás helye szerinti település Nagyvázsony

II.7. Beruházás helye szerinti önkormányzat egy
lakosra jutó adóerő-képessége: 19 420

II.8. Beruházás szerinti cím (utca, házszám) Iskola u. 1.

II.9. Beruházás szerinti helyrajzi szám 916

II.10. Beruházás szerinti irányítószám 8291

II.11. A fejlesztéssel érintett saját konyha jelenlegi
típusa főzőkonyha

II.11.a) A fejlesztés után milyen típusú lesz a konyha? főzőkonyha

II.12. Energetikai korszerűsítés megvalósul a konyha
fejlesztése során? nem

II.12.a) Energetikai tanúsítvány alapján jelenlegi
besorolás GG

II.12.b) A konyha fejlesztése milyen energetikai
besorolás elérésére irányul? GG

II.13. Konyhához kapcsolódik étkező, étterem? nem

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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II.13.a) Étkező, étterem befogadóképessége 0

II.13.b)

Konyha felújítása mellett étkező, étterem
kapacitásbővítésére, felújítására,
akadálymentesítésére, új étkező, étterem
kialakítására is igényel-e támogatást?

nem

II.13.c) Fejlesztéssel érintett étkező, étterem helye
(település)

II.13.d)
Étkező, étterem beruházás helye szerinti
önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-
képessége:

0

II.13.e) Étkező, étterem címe (utca, házszám)

II.13.f) Étkező, étterem helyrajzi száma

II.13.g) Energetikai korszerűsítés megvalósul az
étkező/étterem fejlesztése során?

II.13.h) Energetikai tanúsítvány alapján az
étkező/étterem jelenlegi besorolása

II.13.i) Az étkező/étterem fejlesztése milyen energetikai
besorolás elérésére irányul?

II.14. Konyha által kiszolgált óvodák adatai:

Óvoda neve Óvoda címe
(település)

Székhely
címe

Óvoda által
ellátott
feladat

OM
azonosítója

Étkeztetettek
átlagos
száma 2016.
évben (fő)

Étkeztetteken belül a
hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű
óvodások száma

Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony Petőfi u
13.-15.

intézményi
étkeztetés,
köznevelés,
szociális

036956 76 0

II.15. Konyha által kiszolgált egyéb intézmények száma, amennyiben van ilyen intézmény azok adatai (pl. iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés stb.)

Intézmény neve Intézmény címe
(település)

Intézmény
címe

Intézmény
által ellátott
feladat

OM
azonosítója

Étkeztetettek
átlagos
száma 2016.
évben (fő)

Étkeztetteken belül a
hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű
iskolások száma

Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony Petőfi u
13.-15.

intézményi
étkeztetés,
köznevelés,
szociális

036956 10 0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola Nagyvázsony Iskola u.

1.

intézményi
étkeztetés,
köznevelés,
szociális

037131 124 16
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III. A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Beruházási tétel költsége (Ft)

Pályázati alcél
Megvalósítandó cél bemutatása (építési
célok a pályázati kiírás 1.3.2 pontja
alapján, eszközbeszerzés részletezése)

Fejlesztéssel érintett
konyha/étterem jelenlegi
hasznos területe a
kiszolgáló helyiségekkel
együtt (négyzetméter)

A fejlesztéssel érintett
konyha/étterem hasznos
területe a beruházást követően
a kiszolgáló helyiségekkel
együtt (négyzetméter)

építés (Ft) eszközbeszerzés
(Ft)

Összesen
(Ft)

1 2 3 4 5 6 7

c) az önkormányzat által
működtetett saját konyha
infrastrukturális felújítása_
fejlesztése_
akadálymentesítése

Az alábbi építési munkák valósulnak meg
A konyhai légtechnikai rendszer kiépítésre
elszívással, friss levegő befújással 2800
m3/óra max. légcserével bruttó 2350 770
Ft. PGGM  EDE 10 tálcás kombi sütő
beszerzése bruttó 1657 350 Ft,
Csúszásgátló lap, burkolat kialakítása
bruttó      1 730 093 Ft, Az alábbi építési
munkák valósulnak meg A konyhai
légtechnikai rendszer kiépítésre
elszívással, friss levegő befújással 2800
m3/óra max. légcserével bruttó 2350 770
Ft. PGGM  EDE 10 tálcás kombi sütő
beszerzése bruttó 1657 350 Ft,
Csúszásgátló lap, burkolat kialakítása
bruttó
 1 730 093 Ft, Penészgátló falfestése
bruttó 255 180 Ft. Projekt előkészítés
bruttó 179 800 Ft. A megfelelő légcserét a
konyhai légtechnikai rendszer kiépítése
tenné lehetővé. Jelenleg a konyha a
nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és
Bölcsőde, Nagyvázsonyi Kinizsi Pál
Német Nemzetiségi Nyelvokt. Ált. Isk.
ellátása mellett szociális étkeztetést is
biztosít Nagyvázsony, Barnag, Pula,
Mencshely településeken. A korszerű
eszközök nagyban lecsökkentené, és
biztonságosabbá tenné a feladat ellátást és
olyan komplex konyha valósul meg,
amely eredményeképpen magasabb
színvonalú kiszolgálásra lesz alkalmas.

130 130 4 515 843 1 657 350 6 173 193

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...
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Igényelt támogatás (Ft) Vállalandó önerő minimális mértéke
(Ft)

Igényelhető támogatás maximális mértéke (amennyiben az 1. és 2. sor összege
meghaladja az I.6. sor összegét, úgy az I.6. sor összege szerepel az összesen sorban) építés (Ft) eszközbeszerzés

(Ft) Összesen: Építés
(Ft)

Eszközbeszerzés
(Ft) Összesen:

Vállalt
önerő
(Ft)

8 9 10 11 12 13 14 15

5 247 214 3 838 466 1 408 747 5 247 213 677 376 248 603 925 979 925 980

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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0 0 0 0 0

Összesen 4 515 843 1 657 350 6 173 193

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...
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0 0 0 0 0 0 0 0

5 247 214 3 838 466 1 408 747 5 247 213 677 376 248 603 925 979 925 980
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IV.	Szöveges indokolás

A konyhához kapcsolódó helyiségek burkolása higiéniai szempontból lenne aktuális, és a teljes falfelület meszelése
is.  A főzőtér légcseréje elavult, és annak a szakszerű megoldása nagyon szükséges lenne, a dolgozok biztonságos
munka körülményeinek biztosítása végett is. Sütő-pároló géppel nem rendelkezünk, és a korszerű
konyhatechnológiák és a korszerű táplálkozás biztosítása miatt szeretnék annak beszerzését.

Nyilatkozat:

V. A pályázatban megvalósított beruházási cél tekintetében az önkormányzat ÁFA levonási joggal rendelkezik

Dátum:

P. H.

....................................
polgármester/elnök

....................................
jegyző


