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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. május 13-i rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: 2015. évi nyári szociális gyermekétkeztetés pályázatán való részvétel

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens
Sándor Tamás aljegyző

Az előterjesztést megtárgyalta: –

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta  dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évekhez  hasonlóan az  Emberi  Erőforrások Minisztériuma Szociális  Ügyekért  és
Társadalmi  felzárkóztatásért  felelős  Államtitkárság  az  idei  évben  lehetőséget  biztosít  a
települési  önkormányzatok  számára  a  gyermekszegénység  elleni  program  keretében
támogatást nyújtani a nyári szociális gyermekétkeztetéshez.

A Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak
értelmében – az elmúlt évek rendeleti úton történő szabályozásával ellentétben – pályázniuk
kell a települési önkormányzatoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek ingyenes nyári étkeztetése támogatásához.

A pályázat  feltételei  sokban hasonlítanak  az  elmúlt  évbeliekhez.  Vállalni  kell  a  rászoruló
gyermekek  (azaz  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  gyermekek)  napi
egyszeri  meleg  étkeztetésének  biztosítását  2015.  június  16.  és  augusztus  28.  közötti
időszakban legalább 43, legfeljebb 53 munkanapra.

Az egy gyermekre jutó támogatás mértéke 440,- Ft/nap. Jelenleg 544 fő jogosult 30%-a után
igényelhető a támogatás, azaz 544 fő x 0,3 = 163 főre. Ezt követően pedig minden önerőből
fizetett gyermek után azzal megegyező számú gyermekre jár még támogatás.
A Gyermekjóléti Szolgálat a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket felmérte. Számításuk
alapján  110  gyermek  igényelné  az  étkeztetést.  Mivel  ez  kevesebb  valamennyi  rászoruló
gyermek 30%-ánál, így Önkormányzatunknak nem szükséges önerőt biztosítania.

A  pályázat  benyújtásához  szükséges  dokumentumként  szerepelt  a  pályázat  benyújtását
jóváhagyó  képviselő-testületi  határozat  másolata.  Mivel  a  pályázat  benyújtására  a  kiírás
megjelentetésétől számítva 4 nap állt rendelkezésünkre, így a benyújtáskor polgármesterként
nyilatkoztam arról, hogy hiánypótlásként a 2015. május 15. határidőig csatoljuk a képviselő-
testületi határozatot.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztés  megvitatása  után fogadja  el  a
mellékelt határozatot!

Várpalota, 2015. május 11.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  május  13-i  rendkívüli  ülésén
meghozta a következő határozatot:

…/2015 (V. 13.) képviselő-testületi
határozat:

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország

2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak értelmében a

„Gyermekszegénység  elleni  program  keretében  nyári  gyermekétkeztetés  biztosítása”

jogcím  igénylésére  2015.  június  16-ától  2015.  augusztus  28-ig  terjedő  időszakra,  53

étkezési napra pályázatot nyújt be.

2.) Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a

jóváhagyó határozatot 2015. május 15-ig juttassa el a Magyar Államkincstárhoz.

3.) Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a

határozat végrehajtása érdekében a szükséges egyéb intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Várpalota,  2015. május 13.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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