
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

     Iktató szám: 122/2015. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére 

 
Tárgy:   Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásához pályázat 

benyújtására  
 
Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester    
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda   
    Tamás Beáta irodavezető-helyettes 

Szabó Józsefné csoportvezető 
 
Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20.  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



  

 

Ügyiratszám: Kp/8005-14/2015/XII 

Ügyintéző: Szabó Józsefné  

Tárgy: 2015. évi nyári gyermekétkeztetés állami 

támogatás elnyeréséhez való pályázat 

             benyújtása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a gyermekszegénység elleni program keretében a 2015. 

évben is lehetőséget ad a települési önkormányzatok számára, hogy a nyári étkeztetés 

biztosítására támogatást igényeljen.  

 

Az elmúlt években a rendeleti szabályozás szerint a nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott 

támogatást azok a települési önkormányzatok vehették igénybe, amelyek vállalták, hogy a nyári 

időszakban folyamatosan, legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg 

étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

számára. (Az étkeztetést csak azok a gyermekek vehették igénybe, akik rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesültek, valamint nem töltötték még be a 18. életévüket.) 

A pályázat benyújtása és a támogatás elszámolása a Magyar Államkincstár által üzemeltetet 

ÖNEGM rendszeren keresztül, és papír alapon történt. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok esetében a szociális nyári 

gyermekétkeztetést nem kell kötelezően igénybe venni, a jelentkezés önkéntes.   

 

Az élelmiszerárak figyelembe vételével az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó 

napi összege a tavalyival egyezően 440,- Ft, ennél alacsonyabb összegből nem látják 

biztosítottnak az egészséges meleg étel nyújtását. 

 

Az elmúlt évek adatai az alábbiak szerint alakultak.  

 

Pályázati év 

A meleg étel 

bruttó ára 

Ft/nap/fő 

Rgyk-ban 

részesülő 

gyermekek 

száma/fő 

 

Vállalt létszám 

Az étkezést 

igénybevevő 

gyermek 

száma/fő 

Felhasznált  

támogatás 

összege/Ft  

2012. 538,00 727 180 89 1 762 200 

2013. 549,91 868 217 89 1 759 560 

2014. 574,04 905 226 91 1 808 400 

 

A szociális nyári gyermekétkeztetés ellátására 2012-2014. évben azokat az intézményeket jelölte 

ki az iroda, ahol a nyári napközis táborok is megrendezésre kerültek.  

 

Év Intézmény neve  és címe 

 Belső Ferencváros Külső Ferencváros 

2012. Molnár Ferenc Általános Iskola 

1095 Budapest, Mester utca 19. 

Weöres Sándor Általános Iskola 

1098 Budapest, Lobogó utca 1 



2013. József Attila Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

1095 Budapest, Mester u. 67. 

Weöres Sándor Általános Iskola 

1098 Budapest, Lobogó u. 1. 

2014. Molnár Ferenc Általános Iskola  

1095 Budapest, Mester u. 19. 

Weöres Sándor Általános Iskola 

1098 Budapest, Lobogó u. 1. 

 

 

Az elmúlt években a táboroztatás ideje alatt a nyári gyermekétkeztetés a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központon keresztül történt, figyelemmel az intézmény szakmai felkészültségére és 

jártasságára.    

 

Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak értelmében – az 

elmúlt évek rendeleti szabályozásától eltérően – 2015. évben a települési önkormányzatoknak 

pályázniuk kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes 

nyári gyermekétkeztetésének a támogatáshoz. 

 

A nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatást azok a pályázó települési önkormányzatok 

igényelhetnek, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 43, legfeljebb 

53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászoruló gyermekek 

számára. 2015-ben a nyári gyermekétkeztetés június 16. és augusztus 28. között zajlik, ezen 

időszak alatt kell biztosítani az étkezést.   

 

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az igényfelmérés a 2015. évre is a Ferencvárosi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Gyermekjóléti Központjának a 

közreműködésével történt. Nyilvántartásunk szerint jelenleg 816 fő gyermek részesül rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben.  

 

A KLIK IX. Tankerületével a táboroztatás helyszíne is meghatározásra került, a korábbi 

gyakorlat alapján. Az étkezés biztosítása a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 

közreműködésével történik. 

 

A pályázat benyújtásának határideje a Magyar Államkincstár által üzemeltetet ÖNEGM 

rendszeren keresztül 2015. május 7-e 24.00 óra, és papíralapon pedig 2015. május 8-a volt. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 47. § (3) 

bekezdés e) pontja szerint a polgármester dönt a legfeljebb 5 millió forint önerőt igénylő pályázat 

benyújtásáról, amennyiben az önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll. 

 

A fentiek alapján a pályázat határidőben benyújtásra került. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat valamint a 

pályázaton való indulást támogatni szíveskedjék. 

 

Budapest, 2015. május 11. 

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

Emberi Erőforrások Minisztérium felhívása alapján a 2015. évben a gyermekszegénység elleni 

program keretében a nyári étkeztetés biztosítására vonatkozó pályázat benyújtását egyben felkéri 

a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.   

 

Határidő: 2015. május 21. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


