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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. április 29-án tartandó ülésére 

 

 

N a p i r e n d: Szociális nyári gyermekétkeztetés pályázat 2014-ben  

E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester                  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az emberi erőforrások minisztere 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet (Rend.) alapján 2014. évben is 

támogatást nyújt a szociális nyári gyermekétkeztetéshez.  

A rosszabb szociális helyzetben lévő települések nagyobb arányú támogatását szolgálja a 

leghátrányosabb és a hátrányos helyzetű települések megkülönböztetése. A rendelet 

alkalmazásában leghátrányosabb helyzetű az a település, amely társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradottnak és az országos átlagot legalább 1,75-szörösen 

meghaladó munkanélküliséggel sújtott. A két kategóriába tartozó önkormányzatok önerő nélkül, a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek teljes, illetve 50%-a után 

igényelhetnek támogatást. 

 

A fenti két kategóriába nem tartozó települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek negyede után kérhető támogatás, azon túl 

az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. 

 

A támogatási kérelmet előterjesztő önkormányzatok a megigényelt támogatás legalább 27 %-át 

megkapják. A Rend. 7.§ (4) bek. szerint ennél magasabb összegű támogatásban részesülhet – 

figyelemmel arra is, hogy leghátrányosabb helyzetű vagy hátrányos helyzetű a település – az az 

önkormányzat, amely  

- támogatási kérelmében vállalja, hogy az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot 

biztosít a gyermekek számára, melynek megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti 

szolgálat igazolja, vagy 

- támogatási kérelmében a számára az e rendeletben meghatározott keretek között nagyobb arányú 

saját forrás biztosítását vállalja. 

 

A nyári gyermekétkeztetés időtartama 2014. június 16-tól 2014. augusztus 29-ig terjedő 

időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanap. Az önkormányzat a támogatást napi egyszeri 

melegétkeztetéshez használhatja fel, ha az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási 

összeg legalább harminc százalékának megfelelő értékben őstermelőtől, kistermelőtől, családi 

vállalkozástól, szociális szövetkezettől, vagy közfoglalkoztatás keretében termelt alapanyagból 

biztosítja.  

Egy adag étel ára 440,-ft. 

 

Lengyeltótiban a kérelem benyújtásának időpontjában nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek száma: 253 fő. 

A támogatásból szociális nyári gyermekétkeztetésben részesülő lengyeltóti állandó lakosú, 

kiskorú gyermekek tervezett száma a Gyermekjóléti Szolgálat előzetes felmérése alapján (az 

általános iskola 1-4. évfolyamán): 68 fő. Önerő nélkül 63 gyermek étkeztetéséhez igényelhet az 

önkormányzat támogatást. A támogatás benyújtási határideje 2014. május 7-én jár le.  
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Az étkeztetést a Lengyeltóti Kincsem Óvoda Főzőkonyhája közreműködésével (étel elkészítése, 

kiadagolás) kívánjuk megoldani.  

Az ebédért minden nap meghatározott időpontban kell a szülőnek vagy gyermeknek megjelenni, 

az elfogyasztott vagy éthordóban elvitt ételt aláírásával igazolni.  

Az étkeztetés lebonyolításában való közreműködésre a Gyermekjóléti Szolgálatot kívánja az 

önkormányzat bevonni. 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a szociális 

gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.(III.20.) EMMI rendeletben 

foglaltak szerint 63 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az általános 

iskola 1-4. évfolyamán tanuló) gyermek nyári étkeztetésének megszervezéséhez, önerő 

igénybe vétele nélkül. 

 

2.) Az Önkormányzat a nyári gyermekétkeztetés keretében a Lengyeltóti Kincsem Óvoda 

Főzőkonyháját bízza meg az étel elkészítésével és adagolásával. 

 

 

Határidő: 2014. május 7. 

Felelős:   Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Lengyeltóti, 2014. április 25.  

 

 

                                                                                                              Zsombok Lajos            

                                                                                                                polgármester    

 

Készítette:   Jóváhagyta: 

 

 

Dávid Jánosné   Dr. Szatmári Ibolya 

főmunkatárs   jegyző 

 

 

 


