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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 6-i rendkívüli ülésére a
nyári gyermekétkeztetésről
Tisztelt Képviselőtestület!
A rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének rendszere 2015-től jelentősen átalakul.
Korábban rendelet szabályozta a települési önkormányzat részére szociális nyári
gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályait.
Az idén Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet I. 3. pontban kapott felhatalmazás alapján az emberi erőforrások minisztere
hirdetett pályázatot a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
biztosítása támogatására.
Ennek megfelelően az idei évben – az elmúlt évek rendeleti úton történő szabályozásával
ellentétben – a települési önkormányzatoknak pályázniuk kell a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetése
támogatásához.
A pályázat kiírásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. április 24-én kelt –
2015. április 28-án – érkezett levelében tájékoztatta az önkormányzatokat. A pályázat
benyújtásának határideje május 7. éjfél, a fenti határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázat feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja 2015. június 16-ától 2015.
augusztus 28-áig terjedő időszakban legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül
napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít a rászorul gyermekek számára.
Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440
forint, mely az előző év összegével egyező.
Fegyvernek település nem tartozik sem a leghátrányosabb, sem a hátrányos települések
közé, így önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek 30 százaléka után pályázhat támogatásra, azon túl az önerőből támogatott
gyermekekkel megegyező számú gyermek után.
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. §
(4) bekezdése szerinti köztartozással rendelkezik, adósságrendezési eljárás alatt áll.
A sikeresen pályázó települési önkormányzatok az általuk megigényelt támogatás
legalább 34 százalékát kapják meg. /2014. évben huszonhét százalékban került
meghatározásra./
Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy az idén nem követelmény az alapanyagra
fordított összeg 30 %-ának megyén, szomszédos megyén vagy a település 40 km-es
körzetén belüli őstermelőtől, kistermelőtől történő beszerzése, hanem ez előnyt jelent a
pályázatok elbírálása során. Szintén előny ha a pályázó az étkeztetéshez kapcsolódóan
szabadidős programot biztosít a gyermekek számára, valamint a pályázati felhívásban a
számára előírtnál nagyobb arányú saját forrást biztosít.
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Az önkormányzatot megillető támogatás összegéről a miniszter 2015. június 3-ig dönt.
A támogatás pontos összegéről a nyertes Pályázó, illetve a támogatásban nem részesülő
Pályázó a döntésről az elutasítás indokainak feltüntetése mellett 2015. június 8-án értesül.
2012. évtől Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a nyári gyermekétkeztetésre
nem nyújtott támogatást.
A pályázati kiírás feltételei szerint ez évben 224 gyermek étkeztetése az alábbi
költséget jelenti:
Teljes összeg:
224 gyermek x 53 munkanap x 440.-Ft
Legalább 34 %-os támogatás
Önkormányzat részére tervezhető
max. költség /34 %-on felüli rész/:

= 5.223.680.-Ft
= 1.776.051.-Ft
=

3.447.629.-Ft

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete a nyári
gyermekétkeztetésre nem tartalmaz forrást. Javasoljuk, hogy forráshiány miatt az
önkormányzat ne éljen a pályázati lehetőséggel.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:
………/2015.(V.28.) sz.

határozati javaslat:

2015. évi nyári gyermekétkeztetésről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi nyári
gyermekétkeztetésre forráshiány miatt nem nyújt be pályázatot.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Tatár László polgármester
dr. Pető Zoltán jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2015. május 4.
/:Tatár László:/
polgármester
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