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Előzmény
Az önkoľmźnyzat évek óta gondoskodik a keniletben élő ľendszeľes gyeÍmekvédelmi
keđvezményben (RGYK) részesülő iskoláskoru gyermekek nyaľi szĹinetben történő ingyenes
étkeztetéséró|. Az étkeztetést ez évbeĺ is a hagyományosan 

'megszervezésre 
keriilő nyári

napkĺizis tźtborhoz kapcsolva biztosította, a Lakatos Menyhéľt JAMK ebédlőjében.
Az iĺgyenes étkeztetésrę azok a gyeľmekek voltak jogosultak, akiknek a családjukban az egy
főre jutó havi nettó jĺivedelem nem haladja meg a39.900,- Ft-ot.

Fentiek ťĺnanszítozására az önkormányzat 20|2. május 9. napján á||ami támogatás igénylésére
szőIő páIyázatot nýjtott be a települési önkormányzatok részére szociális nyári
gyeľmekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és

elszámolásánakrész|etes szabtiyaiľól szóló 23l20I2. (Iv. 18.) NEFMI rendeletben (NEFMI
ľendelet) szabáIy ozottak szerint.

A pá|yázat ĺjnrészt nem igénye|t, az önkormányzat 200 gyermeU49 nap étkeztetésére
4.312.000,- Ft-ot nyert (9800 adag/440,- Ft).
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Előterj esztő: Sántha Péteľné alpolgáľmester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:20|2. október 18. . sz. napirend

Táľgy: Beszámoló a2012. évi nyáľĺ gyermekétkezBtésről

A napiľendet ĺyfuzárt ülésen kell tárgya|ní, a hatáĺozatlrendelet e|fogadásához
egvszeríĺ./minősítettszavazattöbbségszfü séges
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ElorÉszÍro szrlľtvpzpľ pcysÉc: HumánszolgźitatźsíÜgyosĺály Családtámo gatásilroda.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźrozatt javas|at a bízottsźlg szźlmźra: A Vaľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsáý
Humánszolga|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
mestársvalását.

Tisztelt Képvĺselő.testůilet!



Az oĺkormźnyzat az étel elkészítését és szá|lítźsát a mźlr egyébként is szerződéses
jogviszonyban áIIő Sodexo Kft.-től rendelte meg A Kft. NEFMI reĺdelet 2. $-ában
meghaténozottalábbifeltételteljesítésétnyilatkozatbarlvźilalta.

A támogatás elnyerésének rendeletben megJlattrozott feltétele, hogy:
a) az éte|t atámogatás legalább 3}%o-ának megfelelő értékben a kisteľmelői élęlmiszeľ-termelés ' . . .

feltételęiről sző(ő az 52/201.0' (IV.30.) FVM rendelet 2. $ l. pontja szeľinti kistęrmelő vagy a l. $ (l)
bekezdés a) pontjában megJlatározott ftildľajzi térségen belül megtermelt alapanyagból kell biztosítani,

Beszámoló a tálmogatás felhasználásáľól
A Családtámogatási Iľoda kezdeményezése a|apján a kerületi általĺános iskolák június hónap
folyamán tájékońatták a szülőket a lehetőségrőI. Az előzetes jelentkezési lapokat a - napközis
tźlbort mfüĺidtető _ a Józsefuaľosi Kclzösségi Házak Nonprof,rt Kft-hez (JKH Nkft.) kęllett
eljuttatni.

A Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (JCSGYK) a gyermekjóléti ellátásban
ľészesülő gyermekek kĺizül tett javaslatot anyárí gyeľmekétkeztętésben való részvételre.

A Családtámogatási Iľoda a je|entkező gyermekek előzetes szewezése soľán folyamatos
kapcsolatot taľtott az iskolrĺkkal-óvodĺĺkkal, a JKH Nkft-vel és a JCSGYK-va1, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményľe való jogosultságot folyamatosan kontrollálta és szfüség
esetén írásban kéľte fel a szülőket az RGYK kérelem beadástra annak érdekében, hogy a
ľászoruló gyermek mindenképpen ľészesülhessen az iĺgy enes étkezésben.

A gyermekek egy része - sztilői igénytől fiiggően - komplex egész napos ellátást kapott a JKH
Nkft. székhelyén, a Kesztyűgyárban, másik tésze a JCSGYK klubhelyiségében taľtott délutáni
szabadidős foglalkozásokon vętt részt.

A gyermekétkeztetés és a nyáľi program - a szülőktőI érkezettvisszaje|zések alapjĺĺn - nagyon
sikeres volt.

Az elmúlt éve|<hez viszonyítva megállapítható, hogy a tésń. vevő gyermekek kĺjrének egy
része - a helyszínvźiasńás miatt - kicseľélődötĹ, így ez évbenkoze| 60 %o-a| több szociálisan
úlszoralő gyeľmek részéte tudott biĺosítani az önkormányzat ingyeĺes étkeztetést.

A támogatás szinte teljes egészében fę|haszĺá|źtsra kertilt, azaz 9777 adag éte| a gyermekek
számáta kiosztásra keľült. A fel nem haszná|t 10.120.- Ft visszauta|ásźlrőI az önkormźnyzat
már gondoskodott (23 adag).

Jogszabályi kiirnyezet
2012, évben egyezően a korábbi évekkel a kĺiltségvetési törvény a gyeÍmekszegénység elleni
programja kęľetében biztosította az önkoľmźnyzatoknak a szociális nyari gyeľmekétkeztetés
feladatellátás tttmogatását (5. melléklet 12. pont), és a Korm. ľendeletben szabáIyozta a
pá|yázati feltételeket. Yárhatőan a jövőben is hasonlóan fog töľténni a szabźiyozá* A
vonatkozó koľmányľendelet megjelenése évek őta ĺéhány héttel előzi meg a pá|yazat beadási
hatariđejét, így a dĺlntés előkészítésére nagyon kevés azidő.

Ugyanakkor az önkormáĺyzat a nyári iskolai sziinet ideje alatt az aÍra rászoruló gyermekek
részére a zátva taľtó iskolfü helyett a naponkénti megfelelő élelmezést a nyári ingyenes
gyermekétkeztetés megszeľVezésével tudja biztosítani, mely nemes és szfüséges feladat
akkor, amikor arászoru|ő gyermekek sztmla egyre nagyobb mértékben növekszik.



Javaslat
A pá|yázati idő r<jvidsége és a feladat fontossága miatt javaslom és indokoltnak taľtok egy
előzetes elvi döntést hozni aľľól, hogy ha a következő években is lehetőséget ad az á,ILam az
önkormányzato|aak ar'ra, hogy a központi költségvetésből finanszírozott - ĺjnĺész igény
nélküli - szociá|is nyáľi gyermekétkeztetésľe pźiyázhatnak, abban az esetben az
tlnkoľmányzaílĺlk vegyen részt apáIyázatokon és szervezzę meg anyán gyeľmekétkeztetést.

Amennyiben a pá|yźzati feltételek az ęz évihez képest megváItoznźnak, pl.: önĺész
biztosításaľa lenne sziikség, természetesen abban az esetben pá|yázat benýjtásához a
Képviselő-testiilet döntése szĹikséges.

Pénzůigyi, költségvetési hatás
Nem j aľ kötelęzęttségvállalással.

A Képviselő-testület döntése a helyi <lnkoľmanyzatok<rőI szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $
(Z)bekezdésén és a 8. $-ban foglaltakon alapul.

Kéremazalźlbbihatźnozati javaslatelfogadását.

H,ą'ľÁnoz,ą.TI JAvASLAT

A Képviselő-testůĺlet úgy dtint' hogy

1. elfogadja a20|2. évi szociális nyaľi gyeľmekétkeztetésről szóló beszámolót.

2. amennyiben a 20t3-as évben és az aÁ. követő években a mindenkori kciltségvetési törvény
az önkoľmányzatnak továbbľa is biĺosítja a tászoru|ő gyermekek nyari gyermekétkeztetésére
az onrész nélktili támogatási lehetőséget, és amennyiben a pá|yźzati feltételeknek az
önkoľmányzat eleget tud tenni, fe|hatalmazzaapolgźlrmesteľt apá|yźnat benyújtására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 1 pont esetében: 20|2. október 18.

2. pont esetében: 2013. és az azt kövętő években a jogszabályban meghatźrozott
pźůyázat időpontja

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: HumánszoIgźLltatási ŰgyosnáLy
Családtlámogatási lroda, Józsefuarosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft.' Józsefuĺíľosi
Családsegítő és Gyermekj óléti Központ, Pénzúgyi |J gy osná|y
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Sántha Péteľné }
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