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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. június 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról

szóló 20/2014 .(11L20.) EMMI rendelet keretében benyújtott támogatási igény eredményeképpen
Mezőberény Város Onkormányzatát 187 gyermeklétszámra vonatkozóan, 2013.06.16 —

2013.08.29. között 54 munkanapra, „meleg” étel biztosítására 4.443.120 Ft támogatásban
részesítette. Ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület a 173/2014.(IV.28.) sz. határozatában

Saját forrásból további 10 gyermek szociális nyári étkeztetését vállalta.

A támogatás keretében — akárcsak a tavalyi évben — a rászorult gyermekek egy része (jelen
esetben 197 fő) számára ingyenes ebédet tud az Önkormányzat biztosítani.
A gyermekek étkeztetésére 2014. június 16-tól a Városi Közszolgáltató Intézmény
Közétkeztetési Központjában, a Családsegítő és Szociális Szolgálat közreműködésével kerül

sor.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az étkeztetés térítési díját rendeletben

szabályozza. Miután a szociális nyári gyermekétkeztetés behatárolt időtartamra vonatkozik, a

kapcsolódó szabályozást évente Újra kell alkotni.

2014-ben a Minisztérium a tavalyi évekhez hasonlóan 440 Ft-ban határozta meg egy adag étel
— a támogatás keretében finanszírozott — térítési díját. Ennek az összegnek a beépítésével

elkészült a jelenlegi évre vonatkozó önkormányzati rendelet tervezete.

Kérném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
el az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet.

Mezőberény, 2014. június 10.

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző



Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
...../2014.(VI ) önkormányzati rendelete

a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény l3. (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőketrendeli el:

1.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014; évi
támogatásáról szóló 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet keretében 2014. évben szociális nyári
gyermekétkeztetésben részt vevő gyermekek részére a Városi Közszolgáltató Intézmény
Közétkeztetési Központjában történő ebédeltetés a támogatás keretében biztosított ebéd
térítési díja az alábbiak szerint alakul:

Nyersanyagköltség 81% rezsivel 27% ÁFA-val
191 Ft/nap 155 Ft/nap 440 Ft/nap

2.
Az étkezés igénybevétele az egyedi hatósági határozatban foglaltak szerint történik.

3,
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. június 16-

tól kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén hatályát veszti.

Mezőberény, 2014. június

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző


