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Tisztelt Képviselő-testület!

2014.  évben  is  lehetőség  nyílik  a  települési  önkormányzatok  számára,  hogy  támogatást
igényeljenek a szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezéséhez.
Az ezzel kapcsolatos szabályokat a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról
szóló 20/2014.(III. 20.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

A  nyári  gyermekétkeztetéshez  nyújtott  támogatást  azok  a  települési  önkormányzatok
igényelhetik,  amelyek  vállalják,  hogy  a  nyári  időszakban  folyamatosan,  legalább  44,
legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  gyermekek  számára.  2014-ben  a  nyári  szünet
időtartama 54 munkanapot foglal magában, a szociális nyári gyermekétkezetés június 16. és
augusztus 29. között zajlik.

A rosszabb szociális  helyzetben  lévő települések  nagyobb  arányú  támogatását  szolgálja  a
leghátrányosabb és hátrányos helyzetű települések megkülönböztetése,  Kiszombor azonban
nem tartozik ezen kategóriákba.

Fentiekre  tekintettel  településünk  önkormányzata  önerő  nélkül  csak  a  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek negyede után igényelhet támogatást,
azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező gyermekek után.

A támogatás  kérelmet  előterjesztő önkormányzatok  – köszönhetően a  10 %-kal  megemelt
támogatási összegnek – a megigényelt támogatás legalább 27 %-át megkapják.

Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege a tavalyival egyezően
440,- Ft. Apró pontosításként szerepel, hogy a Rendelet 2. §-ban szereplő melegétkeztetést
ebédként jelöli meg.

A Rendeletben idén is meghatározásra került, hogy az önkormányzat a támogatás összegének
legfeljebb 20 %-át az étkeztetéssel felmerülő költségek fedezésére fordíthatja. Tehát nem a
teljes  támogatási  összeget,  hanem  annak  az  alapanyagra  fordított  30  %-át  kell  megyén,
szomszédos megyén vagy a település  40 km-es körzetén belüli  őstermelőtől,  kistermelőtől
beszerezni. 



A  Rendelet  alapján  az  előirányzat-maradvány  felosztásra  kerül  az  önerőt  biztosító
önkormányzatok  között.  Idén  a  pótlólagos  támogatás  jogosultság  feltétele,  hogy  az
önkormányzat hiánytalanul visszafizesse a támogatás fel nem használt összegét.

A Rendelet 3. melléklete (igénybevételi napló) alapján az étkeztetésben való részvételt vagy
az  étel  átvételét  igazoló  igénybevételi  naplót  egységesen  kell  alkalmazniuk  az
önkormányzatoknak.

A nyári gyermekétkeztetésben történő részvétel iránti igényeket május 2-áig kell felmérni, a
támogatási kérelmet a Rendelet 1. melléklete szerinti adatlap tartalmának megfelelően a MÁK
területi  szervéhez 2014. május 7-éig történő megküldésével lehet postai úton benyújtani,  a
támogatásokról június 4-éig dönt az Emberi Erőforrások Minisztere.

Az iskola és a gyermekjóléti szolgálat együttes felmérése alapján várhatóan 77 fő gyermek
részére lenne szükséges a nyári étkeztetés biztosítása.
Amennyiben az önkormányzat 44 napra 77 fő gyermek étkeztetését biztosítja (548,6 Ft/adag x
77 fő x 44 nap) 1.858.657,- Ft tényleges költséget jelent. 
Az igényelhető támogatás 66 főre (66 fő x 440,- Ft/nap x 44 nap) legfeljebb 1.277.760,- Ft. 

A  maximális  támogatási  összeg  megítélése  esetén  az  önkormányzat  által  szükséges
kiegészítés 580.897,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg, és hozza meg
döntését a határozati javaslatnak megfelelően.

Kiszombor, 2014. április 24.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
 polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  szociális
nyári gyermekétkeztetés tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
szociális  nyári  gyermekétkeztetés  2014.  évi  támogatásáról  szóló  20/2014.(III.  20.)  EMMI
rendelet alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek
részére napi egyszeri melegétkeztetés biztosítására, 2014. június 30-tól 2014. augusztus 31-ig
terjedő időszakra. 

Az  iskola  és  a  gyermekjóléti  szolgálat  együttes  felmérése  alapján  77  fő  részesül  nyári
gyermekétkeztetésben,  melyből  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  66  fő  gyermek
részére igényelhet támogatást.

A támogatás mértéke 66 x 44 nap x 440,- Ft  =   1.277.760,- Ft.
Tényleges költség      77 x 44 nap x 548,6,- Ft = 1.858.657,- Ft
Önkormányzati kiegészítés                       580.897,- Ft

A Képviselő-testület  az Önkormányzat  2014. évi költségvetésében a diszkont  kincstárjegy
értékesítése  terhére  biztosítja  a  nyári  gyermekétkeztetés  tényleges  költségéhez  az  állami
támogatás igénybevétele mellett szükséges 580.897,- Ft kiegészítést.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Dózsa György Általános Iskola
- KSZGYI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Irattár


