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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére 

 
 

Tárgy: Nyári gyermekétkeztetés biztosítása 
 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 3. pontjában biztosított Gyermekszegénység elleni 
program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására. A pályázati felhívás az 
előterjesztés mellékletét képezi. A Magyar Államkincstár 2015. április 27-én tájékoztatta a 
települési önkormányzatokat a pályázati lehetőségről. 
 
A pályázat keretében a központi költségvetés forrást biztosít a települési önkormányzat által 
2015. június 16-ától 2015. augusztus 28-áig terjedő időszakban a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermekek) részére 
biztosított napi egyszeri meleg étkeztetéshez (ebédhez). Ezen időszakban az 
önkormányzatnak legalább 43 munkanapig kell biztosítania a rászoruló gyermekek részére az 
étkeztetést. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 440 forint. 
 
Kistarcsa város nem tartozik sem a hátrányos helyzetű települések, sem a leghátrányosabb 
helyzetű települések közé, így a meleg étkeztetésben részesülő rászoruló gyermekek 
legfeljebb 30%-át meg nem haladó mértékben saját forrás nélkül igényelhet támogatást. 
Jelenleg 197 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 30%-uk után, 
azaz 59 gyermek után igényelhetjük meg a támogatást. A Gyermekjóléti Szolgálat által 
végzett igényfelmérés szerint 59 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú 
gyermek részére önerő nélkül vállalható a nyári gyermekétkeztetés. A támogatás egy főre jutó 
napi összege 440,- Ft, 43 munkanapon keresztül történő étkeztetés esetén ez összesen 
1.116.280,- Ft. Kistarcsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében nyári 
gyermekétkeztetésre előirányzatot nem terveztünk, nem fogja terhelni költségvetésünket, 
miután önerő biztosítása nem szükséges. 
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A korábbi évekhez képest 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. Az 
élelmezésvezetővel történt egyeztetés alapján a pályázatban vállaltuk e feltétel teljesítését. 
 
Az étkeztetést a Városi Óvoda konyhája fogja biztosítani, a lebonyolításban az 
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai fognak közreműködni.  
 
Az önkormányzatot megillető támogatás összegéről a miniszter 2015. június 3-ig dönt. 
 
A pályázatban meghatározott feltételeket teljesítő települési önkormányzat részére a miniszter 
legalább a települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási 
összeg 34%-ának megfelelő összegű alaptámogatást állapít meg. 
 
A Magyar Államkincstár a pályázat mellékleteként benyújtandó képviselő-testületi 
határozattal kapcsolatban 10783/7/2015. számú levelében azt a tájékoztatást adta, hogy a 
képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell a képviselő-testület utasítását a pályázat 
benyújtására.  
 
Tekintettel arra, hogy Kistarcsa Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 13.§ (8) bekezdése felhatalmazást adott a 
polgármester részére a pályázat benyújtására, így a pályázat határidőben 2015. május 6-án 
benyújtásra került. 
 

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 
részére a Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
támogatására 2015. évben kiírt pályázati felhíváshoz pályázatot nyújt be. A megítélt 
támogatásból a rászoruló gyermekek nyári szociális étkeztetését kívánja biztosítani, 
saját erő nélkül. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására, és 
felhatalmazza a pályázathoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 
 
Kistarcsa, 2015. május 12. 
 
 
 Solymosi Sándor 
 Polgármester 
 
 


