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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk  2011-ben  a  NEFMI  16/2011.(IV.  29.)  számú  rendeletében  leírtaknak 
megfelelően pályázatot nyújtott be szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására, valamint 
kiegészítő támogatásra.

A támogatás feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kellett, hogy a 2011. június 
16-ától 2011. augusztus 31-éig terjedő időszakban legalább 45, legfeljebb 55 munkanapon 
keresztül  biztosítja  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  gyerekek  (a 
továbbiakban rászoruló gyermekek) étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi  igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 146.§(4) 
bekezdés h) pontja alapján ingyenesen, vagy kedvezményesen.

A pályázat lehetőséget adott további támogatás igénylésére is, amennyiben az önkormányzat 
vállalta, hogy az étkeztetés idejére megszervezi a gyermekek felügyeletét, illetve szabadidős 
programot biztosít számukra.

A korábbi évek tapasztalatai alapján 150 rászoruló gyermek becsült létszámmal, 50 tervezett 
munkanapra  (7.500  adagra)  pályáztuk  meg  a  támogatást,  vállalva  a  további  támogatás 
feltételeit is.
A pályázaton nyertünk, melynek következtében összesen 2.978.500.-Ft támogatást kaptunk.
A pályázati támogatás összege két tételből állt össze: 
2.775.000.-Ft a rászoruló gyermekek étkeztetési költségeire (150 fő * 50 nap * 370 Ft/fő/nap), 
valamint 203.500.-Ft további támogatás a szabadidős programokra és gyermekfelügyeletre. 

A 2011. 06.  20.  és 2011. 08.  19.  közötti  időszakban, 45 munkanapra a nyári  napközbeni 
gyermekellátást  a  Weöres  Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban és  a Molnár  Ferenc 
Általános  Iskolában  biztosítottuk.  Mindkét  táborhelyen  7  órától  17  óráig  teljes  tanári 
felügyelet volt mind az étkeztetés, mind a szabadidős, kulturális- és sport programok idejére.

A 2011. 06. 21. és 08. 15. közötti időszakban, a fenntartásunkban lévő oktatási intézmények 
részére  gyermeküdültetést  biztosítottunk  a  Balatonlellei  Ifjúsági  Táborban,  8  napos 
turnusokban.  Napi  24  órás  pedagógiai  szakmai  felügyeletről  gondoskodtunk  mind  az 
étkeztetés, mind a szabadidős kulturális- és sport programok idejére.

A Képviselő-testület  a 63/2011. (III.02.) számú határozatával  jóváhagyta,  hogy 2011-től  az 
óvodások  nyári  napközbeni  ellátása  az  Önkormányzat  által  fenntartott  óvodákban,  a  nyári 
nyitvatartási rendnek megfelelően történjen.  Az óvodák nyári napközis ellátása június 27-től 
augusztus  19-ig  tartott.  A  meghatározott  időszak  alatt  négyheti  váltásban  1-1  óvodai 
programszervező  segítette,  koordinálta  az  operatív  feladatokat  (programszervezés, 
eszközbeszerzés, stb.).

A  különböző  táborhelyeken  összesen  340  rászoruló  gyermek  vette  igénybe  a  támogatást, 
átlagosan  19 napra,  változóan  minimum 1,  illetve  maximum 45 napon keresztül,  összesen 
6.643 adag mennyiségben.
Így a ténylegesen felhasznált és elszámolt pályázati támogatás összege 2.454.910.-Ft.



Összegzés:
Összegzésképpen elmondható,  hogy jó kezdeményezés  volt  a pályázaton való részvétel,  de 
mivel az önkormányzat a támogatást nem teljes körűen használta fel, ezért 523.590.-Ft állami 
támogatást kellett visszafizetnie. 
A támogatás igényelt összege előre nehezen becsülhető meg, mivel csak a táborozási időszak 
végén válik bizonyossá, hogy a rászoruló gyermekek közül ténylegesen hányan és hány napon 
keresztül éltek a lehetőséggel. 

Budapest, 2011. október 24.

Formanek Gyula s.k.
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