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Az előterjesztés tárgya:   Szociális nyári gyermekétkeztetés 
Iktatószám: 6988/2013. 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 
 Kőnigné Paskó Edina  ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklete IV/C.) 18. 
pontja  

Egészségügyi és szociális bizottság SZMSZ 27. §. (2) bekezdés 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Határozatot kapják: 
 
1.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője Elmontné Popán Ildikó 
7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 30/2013. (IV.30.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok részére szociális nyári 
gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
rendelkezése megjelent. A rendeletben foglaltak szerint a települési önkormányzatok támogatásban 
részesülhetnek, ha vállalják, hogy legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri 
meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, rászoruló 
gyermekek számára, és vállalják, hogy az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelő 
értékben kistermelő, vagy mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt, vagy előállított alapanyagból 
biztosítják. A pályázatot 2013. május 16. napjáig lehetett benyújtani a Magyar Államkincstár 
elektronikus rendszerén keresztül.  
 
 
A rendelet értelmében Komló Város Önkormányzata a rászoruló gyermekek 25 %-a után igényelhet 
támogatást.  
 
 
Nyári étkeztetésben 
részesülők száma 

Elvi étkezési napokon 
kiosztott adagszám 44 
nap esetén 

Igényelhető egy főre 
jutó támogatás 

A nyári étkezés 
költsége Ft 

250 fő 11000 440.- Ft 4.840.000.- Ft 
 
 
A rendelet 7. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a pályázati feltételek teljesítése esetén nem jelent 
jogosultságot a települési önkormányzat által pályázatban megjelölt támogatási igény, a beérkező 
igények a rendelkezésre álló forrás függvényében határozzák meg a támogatás összegét. A pályázati 
feltételeket teljesítő önkormányzat részére a pályázatban megjelölt támogatási összeg 24 %-ának 
megfelelő összeg legalább megállapításra kerül. 
 
A fenti adatokra tekintettel a nyári étkeztetés 24%-ára nyújtható be pályázati igény, amely 1.161.600.-
Ft. Az önkormányzatnak 3.678.400.- Ft önrésszel kell rendelkeznie a nyári szociális 
gyermekétkeztetés megszervezéséhez. A gyermekétkeztetés lebonyolítója a gyermekjóléti szolgálat. 
 
Az önrész a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladat előirányzat terhére kerül biztosításra, 
mely a jelen képviselő-testületi ülés keretében tárgyalt költségvetési rendelet-módosítás során kerül 
átvezetésre.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint az Egészségügyi és szociális bizottság 
megtárgyalta, az Elnök szóban terjeszti elő a bizottság véleményét. 
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, jogi 
és ellenőrzési, valamint az Egészségügyi és szociális bizottság véleményének figyelembevételével 
megtárgyalta Komló Város Önkormányzat nyári szociális étkeztetés pályázat önrésze biztosítását és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a 2013. évi nyári 
szociális gyermekétkeztetés támogatási igénylés benyújtását. 

2.) A Képviselő-testület a pályázat önrészét – legfeljebb 3.678 ezer Ft-ot - a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás szakfeladat előirányzat terhére biztosítja. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat benyújtásáról.  
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József   polgármester 
 
 
 
K o m l ó, 2013. május 22. 
 
 
        

Polics József  
polgármester 
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