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A tárgyalandó témakör tárgya: 
2015. évi nyári gyermekétkeztetés 

 
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségveté-
séről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet I. 3. pont szerinti, Gyermekszegénység elleni program 
keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása támogatására. 

A pályázat célja, hogy a települési önkormányzat által 2015. június 16. és 2015. augusztus 28-áig 
terjedő időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére – a 
Gyvt. 151. § (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen – biztosított napi egy-
szeri meleg étkeztetéshez központi költségvetési forrást biztosítson. A támogatás abban az esetben 
nyújtható, ha az önkormányzat a rászoruló gyermekek ezen időszakban történő étkeztetését legalább 
43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül biztosítja. A támogatás vissza nem térítendő költségvetési 
támogatás, mely kizárólag a rászoruló gyermekek étkeztetésére fordítható.  

Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 440 Ft. 

A benyújtott pályázat alapján a támogatásról és annak összegéről a miniszter dönt.  

Önkormányzatunk 2015. évi költségvetésébe a nyári gyermekétkeztetésre az előirányzat betervezésre 
került, így az önerő összege biztosítva van. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe az összeg betervezésre került  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény  

- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelete 
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

5. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (V. 05.) számú határozata a 
nyári gyermekétkeztetés lebonyolításához szükséges hozzájárulásról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az emberi erőforrások miniszte-
re által a „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása támoga-
tására” kiírt pályázatra benyújtja a támogatási igényét. Az önkormányzat vállalja, hogy a rászoruló 
gyermekek részére a napi egyszeri meleg étkeztetést a 2015. június 16. és 2015. augusztus 28. kö-
zötti időszakban, legalább 43 munkanapon keresztül biztosítja saját forrás nélkül. A támogatás kiegé-
szítésére szolgáló önerőt az önkormányzat éves költségvetési rendeletében az „Egyéb nem intézmé-
nyi ellátások” előirányzaton biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

Őrbottyán, 2015. május 4. 



HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat képvisel ő-testületének 111/2015. (V. 05.) számú határozata a  
nyári gyermekétkeztetés lebonyolításához szükséges hozzájárulásról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az emberi erőforrások miniszte-
re által a „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása támoga-
tására” kiírt pályázatra benyújtja a támogatási igényét. Az önkormányzat vállalja, hogy a rászoruló 
gyermekek részére a napi egyszeri meleg étkeztetést a 2015. június 16. és 2015. augusztus 28. kö-
zötti időszakban, legalább 43 munkanapon keresztül biztosítja a rászoruló gyermekek 30%-át meg 
nem haladó mértékben. A támogatás kiegészítésére szolgáló önerőt az önkormányzat éves költségve-
tési rendeletében az „Egyéb nem intézményi ellátások” előirányzaton biztosítja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határid ő:   2015. május 7. 
Felelős:    polgármester 
Végrehajtást végzi:  pénzügyi iroda 
 
 
 

 

 


