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ELŐTERJ ESZIÉs
a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő—testület!

Az Emberi Frőlörrások Minisztériuma Gyermekvédclmi és Gyámügyi Főosztálya levélben
tájékoztatta az önkonnányzatot, miszerint 2014. évben is lehetőség nyílik a települési
önkormányzatok részére, hogy támogatást igényel jenek a szociális nyári gyermekétkeztetés
megszervezéséhez. Mezőhcrény Város Ó ukorinányzata a tavalyi évben 92 gyermek részére
kapott támogatást a nyári étkeztetés biztosítására.)

A nevezett 2014. évi támogatás részleteit a 20/2014.(lI1.20.) EMMI rendelet tartalmazza.

2014-ben a fenti rendelet értelmében mind saját Forrás nélkül, mind pedig saját Forrás
biztosításával lehet támogatást igényelni. Amennyiben saját Forrás biztosítása nélkül történik
az igénylés, a rászoruló gyermekek (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
kiskorúak) 25%-át meg nem haladó mértékben igényelhető támogatás. Ezen a létszámon felül
annyi rászoruló gyermek után lehet támogatást igényelni, ahány gyermek saját forrásból
történő melegétkeztetését az önkormányzat a támogatási kérelmében vállalja.
A jelenlegi adatok alapján Mezőberényben 738 rászoruló gyermek van, így 185 gyermekre
lehet önerő nélkül támogatást igényelni.
A Városi Humánsegítő és Szociális Intézmény családgondozóival együttműködve felmérés
történt a lehetséges igénybevevők köréről. A felmérés eredményeképpen 1±. 200 fő esetében
jelentkezik igény az étkeztetésre.
Az igénylés esetében a fenti 25%-os határt átlépni — amint az Fentebb is ismertetve lett — csak
saját forrás biztosítása mellett lehet.
A támogatási igény beriyújtásának határideje: 2014. május 7..

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
el az alábbi határozati javaslatok egyikét:



‚A’ Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányza[i Képviselő—testülete a szociális nyári gyermekétkeztetés

2014. évi támogatásáról szóló 20/2014(111.20.) FMMI rendelet alapjm támogatási igényt

nyújt he a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása céljából, .... fő rászoruló

gyermek tekintetében.
A Képviselő-.testület megbízza Siklósi István polgármestert, valamint Dr. Fö idesi Szabolcs

jegyzőt. hogy a támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző
határidő: 2014.május 7.

B” Határozati javaslat:
Mezőberériy Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális nyári gyermekétkeztetés
2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.(1Il.20.) EMMI rendelet alapján támogatási igényt
nyújt be a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása céljából, fő rászoruló
gyermek tekintetében, mely létszámon belül f’ő gyermek melegétkeztetését Saját

forrásból biztosítja, a 2014. évi költségvetésének terhére.
A Képviselő-testütet megbízza Siklósi István polgármestert, valamint Dr. Földesi Szabolcs
jegyzőt, hogy a támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Határidő: 2014.május 7.

Mezőberény, 2014. április I 5.

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző



Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyennekvédetmi és Gyámügyi Főosztály

1ktatószámtii-44!2OI4IGYERGYAM Tárgy: szociális nyári
gyermekétkeztetés 2014-ben
Ügyintéző: dr. Tóth Kornél
Melléklet: leghátrányosabb és
hátrányos települések jegyzéke

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszonyflir!

Örömmel tájékoztatom, hogy 2014. évben is lehetőség nyílik a települési
őnkonnányzat számára, hogy támogatást igényeljen a szociális nyári gyermekétkeztetés
megszervezéséhez.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
(a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 9. pontja alapján 2,64 milliárd forint áll
rendelkezésre a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok
feladatellátásának támogatására. A költségvetési törvény 76. (2) bekezdés e) pontjába
foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek és az itjúság védelméért felelős miniszter — az
államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
véleményének kikérésével — rendeletet alkot a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését
biztosító települési önkormányzatok feladatellátása támogatásának szabályozása érdekében. A
rendelet 2012014. (III. 20.) EMMI szánon kihirdetésre került.

A nyári gyerinekétkeztetéshez 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 gyermekétkeztetés június 16. és
augusztus 29. között zajlik. A gyakorlatban azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor
valamilyen ok miatt — például felújítják az iskolai konyhát stb. — a települési önkormányzat
nem tudja az étkeztetést a nyári szünet teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani. Annak
érdekében, hogy ezek a települési önkormányzatok se essenek cl a támogatástól, a rendelet
meghatározza azt a minimális időszakot is — 44 munkanap —‚ amely alatt az étkeztetést
biztosítani kell. Ez nem azt jelenti, hogy ez alatt az időszak alatt az étkeztetést végig
ugyanazon gyermekek számára kelt nyújtani. Előfordulhat, hogy a gyermeknek valamilyen
oknál fogva (üdülés, táborozás) nem a teljes nyári időszakra van igénye a meleg étkeztetésre.
Ilyen esetekben a kieső gyermek helyett a települési önkormányzat másik gyermek számára is
biztosíthatja az étkeztetést.

A rosszabb szociális helyzetben lévő települések nagyobb arányú támogatását
szolgálja a leghátrányosabb és a hátrányos helyzetű települések megkülönböztetése. Ezek
felsorolását jelen levelünk melléklete tartalmazza. Hátrányos helyzetű az a település, amely
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a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 24012006.
(XI. 30.) Konn. rendelet — jelenleg hatályos besorolása — alapján vagy társadalmi-gazdasági
és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, vagy az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősül, leghátrányosabbnak pedig az. amelyik
mindkét feltételnek megfelel. A melléklet alapján besorolt települési önkormányzatoknak a
nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatása a következőképpen alakul:

- A leghátrányosabb helyzetű települések esetében valamennyi rászoruló (rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermek után igényelhető támogatás önerő
nélkül is. E tekintetben nincs változás a tavalyi rendszerhez képest.

- Á hátrányos 1wlyzetű települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek fele után kérhető támogatás, azon túl
az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. A hátrányos helyzetű
településekre vonatkozó szabályozás sem módosul a tavalyi évhez képest.

- A fenti két kateaóriába nem tartozó települések esetében önerő nélkül csak a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek negyede után kérhető
támogatás, azon túl az önerőből támogatott gyennekekkel megegyező számú gyermek után.

A támogatási 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,- forint. Az élelmiszerárak emelkedése következtében ennél alacsonyabb
összegből nem látjuk biztosítottnak az egészséges meleg étel nyújtását. Apró pontosításként
szerepel az Új tervezetben a 2. *-ban szereplő melegétkeztetés ebédként is történő jelölése,
tekintettel arra. hogy több esetben a rendelkezésre álló keretből egyes önkormányzatok
reggelit és vacsorát is vettek, melyet csak az egyszeri melegétel minőségének, mennyiségének
rovására lehet megvalósítani.

A rendeletben idén is meghatározásra került, hogy az önkormányzat a támogatás
összegének legfeljebb 20%-át az étkeztetéssel felmerülő költségek fedezésére fordíthatja.
A rendelet alapján 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. Változás a tavalyi évhez képest, hogy további
két ponttal (szociális szövetkezet, közfoglalkoztatás keretében történő termelés) hvült az

étkezéshez szükséges alapanyag 2. (1) bekezdésében meghatározott lehetséges termelőinek
köre, ezzel is elősegítve az önkormányzatok sikeres igénylését.

A rendelet alapján - a tavalyi évhez hasonlóan — az előirányzat-maradvány
felosztásra kerül az önerőt biztosító önkormányzatok között. Változás azonban, hogy

pontosításra került az utólagos támogatás szabálya. Idén a pótlólagos támogatásra

jogosultság feltétele lesz, hogy az önkormányzat hiánytalanul visszafizesse a támogatás fel

nem használt összegét, amelynek visszalizetését a Magyar Allamkinestár elrendelte.

Végezetül egy 3. számú melléklettel (Igénybevételi napló) bővült a rendelet mellékleteinek

köre, melynek célja, hogy az étkeztetésben való részvételt vagy az étel átvételét igazoló

igénybevételi naplót egységesen alkalmazzák a települési önkormányzatok. Ez egyértelmüvé
teszi az önkormányzatok számára, hogyan járjanak cl, ‚elősegíti szabályszerű támogatás

felhasználásukat, mindemellett egyszerűsíti a Magyar Allamkincstár általi ellenőrzést is.

Kérem az önkormányzatokat, hogy az igénybevételi naplóra írják rá az önkormányzat nevét és

címét, valamint kerüljön rávezetésre a kitöltésért felelős személy neve, beosztása és

munkáltatója.
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A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok sorrendje
1. A települési Önkormányzat jegyzője a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével 2014.
május 2-áig méri fel a településen a nyári gyermekétkeztetésben történő részvétel iránti
igényeket.

2. A támogatási kérelmet az I. melléklet szerinti adatlap - a kinestár által üzemeltetett
elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott - két eredeti példányának a kinestár
- települési önkormányzat székhelye szerint illetékes - területi szervéhez 2014. május 7-éig
történő megküldésével lehet postai úton benyújtani. A benyújtási határidőt megtartottuak
kell tekinteni, ha a kérelmező a kinestár által üzemeltetett elektronikus rendszerben a
kérelmet 2014. május 7-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2014. május 8-án postára
adta.

E határidő elmulasztása jogvesztí$. A kizárólag postai úton benyújtott pályázat
érvénytelen. (6. (3) bekezdés.)

3. 2014. június 4-éig dönt az emberi erőforrások minisztere a támogatásokról ás június 6-áig
- a szociális ás gyámhivatalok útján - megtörténik az igénylő települések értesítése a
támogatás összegéről.

4. A Magyar Államkinestár - a belügyminiszter utatványozása alapján — 2014. június 1 1-éig
folyósítja a támogatást a településeknek.

5. 2014. június 16. - augusztus 29. között zajlik az étkeztetés.
6. A települési önkormányzatoknak 2014. szeptember 24-éíg kell előzetes beszámolóikat az
elektronikus rendszerben rögzíteniük, ás szeptember 25-éig postára adniuk.
7. 2014. november 4-éig dönt a miniszter az esetleges inaradványból ás a visszafizetett
támogatási összegből történő támogatásról, ás november 5-éig értesíti a belügyminisztert ás -

a szociális ás gyámhivatalok útján — a települési önkormányzatokat a miniszter a
döntéséről.

8. A Magyar Államkinestár 2014. november 7-éig folyósítja a településeknek a megítélt
összeget.

9. 2014. december 31-ej fordulónappal kell az önkormányzatoknak a Magyar Államkinestár
felé elszámolni a támogatás felhasználásáról.

Tekintettel arra, hogy a miniszteri rendelet idén sem tartalmazza a leghátrányosabb ás
hátrányos települések jegyzékét, - mivel arról egy külön jogszabály rendelkezik - a rendeletértelmezhetőségének megkönnyítése végett jelen levelem mellékleteként megküldöm a
települések jegyzékét is.

Kérem, szíveskedjenek betartani a fentiekben megjelölt határidőket.
Munkájukhoz sok sikert ás a gyerinekétkeztetés eredményes lefolytatását kívánom!

Budapest, 2014. március 24.

Tisztelettel: .1

dr. Kecsi$Yétr:
tosztály1őető

:# ‘? -‚-

3



N-

:

A

Ó’
r.:

•--.

(wAI/7

I

I1’

L.?

-

t.

‘‘
-

‘-—.-.-....

2
I

I

3JJ\Jl44

11

/1

i

I
I

L
4

-

•--‘

‘,.,-•
-.

IJ
L

L
I4

••‘.L.i.

-I

e--,

-:-

--
---

-.

1”/-

-Ó-/-


