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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

E|őzmény
Az onkormányzat évek óta gonđoskodik a keniletben élő renđszeres gyeľmekvédelmi
kedvezményben (RGYK) ľészesülő iskoláskorú gyermekek nyaľi sztinetben tĺirténő ingyenes
étkeztetéséľől, melyet 2012. évben a Jőzsefvźrosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (JKH
Nkft.) á|ta| szęwezett nyźri napközis tábor keretében biztosított. Az ingyenes étkeztetésre
azok a gyeľmekek jogosultak, akiknek a családjukban az egy ffire jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 39,900,- Ft-ot. A tźlmogatás igénylése 20|2. évben önĺészt nem igényelt,
az onkormányzat 200 gyeľmekJ49 nap étkeńetésére 4.3t2.00O,- Ft tĺĺmogatásban részęsült
(9800 ađagl440,- Ft). Az onkoľmanyzat. a me|egétel elkészítését és szállítását szeruodéses
paľtnerétől, a Sodexo Kft..tőlrendelte meg.

A gyermekétkeztetés és a nyaľi program - a szülőktő| étkezettvisszĄe|zések alapján - nagyon
sikeres volt.

Aktuális
2013' évben is lehetőség nyílik az onkormtnyzat szttmtra, hogy támogatást igényeljen az
emberi eľőfoľrások miniszteréto| a szocíális nyári gyeľmekétkeztetés megszęrvezéséhez,
melynek szabá|yaít a települési ĺinkormányzatok részéte szociális nyári gyetmekétkeztetés
céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, dĺjntési rendszeréĺlqt folyósításának,
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fe|haszĺá|źlsnak' elszámolásanak és ellenőľzésének részletes szabá|yairől szóló 30/2013. (rV.
30.) EMMI (EMMI renđelet) szabáIyoz.

Javaslat
Az ekozo évi szülői jelzések és tapasztalatok alapján ez évben vźrhatőan 250 szociálisan
rászoruló gyermek étkeztetését szfüséges vállalni nyáľi napközis tábor keľetében. A tábort a

JKHNkft. szewezíz}I3.június l7-to| - auguszťus 23-ig(49 nap),

AZ EMMI rendelet szabźiyozása alapjźn 2013. évben az onkormtnyzat nem a rászoruló
gyermekek (RGYK-s), hanem a melegétkeztetésben részesülő (250 fő) rászoruló gyermekek

legfeljebb 24oÁ-auttlĺ, azaz 60 gyermekľe |.293.600,-Ft erejéig (60lfo x 440,-Ftlfő x 49 nap)

igényelhet saját fonás nélkiili támogďást. Az étel éra megegyezik az ęIoző évivel, bruttó
440,-Ftlfő.

M' E)ilMI rendelet szerint a rendeletben meghatźrozot1 feltételeket teljesítő települési
önkormányzat részére a miniszter \egalább a támogatási kérelemben megjelölt támogatási
tlsszeg 24 %-ánakmegfelelő összegú támogatást állapít meg.

A jogszabźiyban foglaltak a\apjźn (250-60:190 gyermek) 190 gyermek étkeztetését az

onkormányzat önĺész biztosításával vállalhatja. A Sodexo Kft.-től érkezeÍt előzetes

vísszajelzés szerint ez évbetis partnerek lesznek a melegétkeztetés megvalósításában.

Pénzůi gyio kiiltségvetési hatás, Íedezet szüks églet
A fentiekben hivatkozott mĺĺiszteľi ľęndelet megjelenése évek óta néhany héttel e|ozi meg a

tiímogatás igénylés beadási hatźniďejét, így az onkormrányzat 2013. évi kĺiltségvetése
teľvezésekor és elfogadásakor még nem volt ismert, hogy a nyári gyeľmekétkeztetés

megvalósítása ez évben ĺinĺész szĹikségletet igényel. A fent hivatkozott EMMI rendelet 6. $

(1) bekezdése szeľint a település helye szęrint illetékes szociális és gyámhivataI20|3. május

03-ig elekÍronikus levélben felhívja a települési önkoľmanyzat jegyzojének és a gyeľmekjóléti
szo|gá|atĺaka frgyelmét anyári gyermekétkeztetéshez igényelhető támogatás lehetőségére. A
jegy zonek az igény eket f0|3 . máj us 1 0-ig kell felméľnie.

A sĺiľgősség indoka:
A jeg{zőneŘ.zotg. május |6. napjáigkell elektľonikusan benýjtania aMagyar Á[amkincstár
felé az ez évi támogatási igéný és önľésszel fedezett véllallást, ezért szfüséges, hogy az

önĺészről a Képviselő-testület a május 08-i ülésén döntsĺjn.

Amennyiben a képviselő-testiilet támogatja a 250 szociálisan rászoruló gyeľmek

melegétkeztetéséľe vonatkozó javaslatot, abban az esetben az önrész feđezet igénye: 190/fő x
440.-Ftlfł| x 49 nan: 4.096.400"-Ft.

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarorczág he|yi önkormányzatairő| szőIő 2011. évi
CLXxXx. törvény 10. $ (2) bekezdésén alapul.

Mindezek alapjáĺ felkérem a T. Képviselő-testĹiletet az alábbi hatźnozati javaslat

elfogadásaĺa.



Ha.rÁnoz'ł'Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. 4.096,400,- Ft. önĺész fędezetetbiaosít a2013. évi nyári meleg gyermekétkeńętésre a
Józsefuaľosi KĺjzösségiHazak Nonprofit Kft. által 2013.június 17-tőI - augusztus 23.
napjáíg (49 nap) szewezett nyáľi napközis táboľ keretében,

2. az I. pontban foglalt önĺész biztosítása érdekében az onkormźnyzat kiadás 11107-01
cím műkcjdési cél és általános taĺtalékon belĹil a mfüödési általános tarta|ék - kotelező
feladat _ eIoírányzatárő| 4.096,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1130l cím - kötelező
feladat - dologi e|ófuányzatáĺa,

3. felkéri a polgármesteľt, hogy az önkormányzat 2013. évi kciltségvetéséről szóló
rendelet kövętkező módosításánál a fenti dtjntést vegye figyelembe,

4. felkéľi a jegyzőt a nyźlri gyeľmekétkeztetéshez igényelhető támogatás iránti kéĺelem
benyújtásara az embeti erőforĺások minisztęľe részére.

Felelős: 1-3. pont esetében polgármesteľ, 4. pont esetében jegyző
Hatátiďő:1 -2. pont esetében: 20|2. május 8.

3. pont esetében: a kĺiltségvetés soron következő módosítása
4. pont esetében: 2013. május 16.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humiínszo\ga|tatási Ügyosztály
Családtámogatási Iroda, Józsefuĺíľosi KĺizösségĺHázakNonpľofit Kft., Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2013. május 6.

Sántha Péteľné
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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