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Előterjesztés 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 07-i rendkívüli testületi ülésére 

 
 
Tárgy: 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatása 
Ikt.sz: LMKOHFL/263/2/2015. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az 
emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett a „Gyermekszegénység elleni program 
keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására” címmel.  
 
Alapinformációk a pályázatról: 
 

- A támogatási igény csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
kiskorú gyermekek után nyújtható be. 

- A központi költségvetési forrás biztosítja a települési önkormányzatok részére a 2015. 
június 16-tól 2015. augusztus 28-ig terjedő időszakra a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek részére a napi egyszeri meleg étkeztetést. 

- Támogatás abban ez esetben nyújtható, ha az önkormányzat ezen időszakban történő 
étkezést legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül biztosítja. 

- A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás, amely kizárólag a 
rászoruló gyermekek nyári étkezésére fordítható. 

- Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 440.- forint. 
- Azon pályázók, akik nem tartoznak a leghátrányosabb és a hátrányos helyzetű 

települések közé - mint például Lajosmizse és Felsőlajos – azok a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, kiskorú gyermekek 30 %-át meg nem 
haladó mértékben saját forrás nélkül igényelhetnek támogatást. 

- A fenti létszámon túl a pályázó annyi gyermek után kap további önerő nélküli 
támogatást, ahány gyermek esetében vállal saját forrást. 

- A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2015. május 07. 
- A pályázat benyújtásának egyik kötelező melléklete a Képviselő-testületi határozat a 

pályázat benyújtásáról. 
- A támogatási döntésnél előnyben részesítik azon pályázókat, akik az étkezéshez 

kapcsolódóan szabadidős programot biztosít a gyermekek részére, a pályázati 
kiírásban számára előírtnál nagyobb arányú saját forrást biztosít, valamint az 
alapanyagra fordított összeg 30 %-nak megyén, szomszédos megyén, vagy a település 
40 km-es körzetén belüli őstermelőtől, kistermelőtől származik. 

 
 

Felsőlajos község vonatkozásában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben  
részesülő kiskorú gyermekek száma 38 fő. Azaz a támogatásra jogosult 30 % 11 fő. 
Egyeztetve Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye és Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezetének vezetőivel 43 munkanap vonatkozásában vállalná az önkormányzat a 
nyári gyermekétkeztetést 2015. június 22-től 2015. augusztus 19-ig, amely alapján egy 
gyermek nyári gyermekétkeztetése 18.920.- forintba kerülne (43 nap x 440 Ft/nap).  
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 Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület  részére, hogy a támogatás elnyerésének 
nagyobb esélye miatt 7 fő gyermek napi étkeztetésének költségét vállalja be saját 
forrásként, amellyel a támogatottak száma 11+7+7= 25 fő lenne. Továbbá az alapanyagok 
megrendelésénél a környékbéli őstermelők, kistermelők termékeit vegyék figyelembe. 

Továbbá javaslom, hogy a 7 fő nyári gyermekétkeztetésének költségét – 132.440.- 
forintot – Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi 
költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete dologi kiadásai terhére 
biztosítsa. 

 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2015. (…..) ÖH. 
Pályázat benyújtása 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra. 
 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatói Okirat megkötésére. 
 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 
szükséges önerőt – 132.440- forintot – Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelete dologi kiadásai terhére biztosítja. 
 

 
Határidő: 2015. május 07. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
 
Lajosmizse, 2015. május 05. 
 
 
 
         Juhász Gyula sk. 
             polgármester 

 
 
 
 
 

 


