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874/2015. 
E l ő t e r j e s z t é s 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. áprilisi ülésére 
 
 

Tárgy: 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásának jóváhagyása  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvényben foglaltak értelmében idén – az előző évektől eltérően - a települési 
önkormányzatoknak pályázniuk kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
ingyenes nyári étkeztetése támogatására, az erről szóló, 2015.04.28. napján érkezett előzetes 
tájékoztató értelmében.  
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 29/2014 .(XI. 19.) önkormányzati 
rendelete 8. § (6) bekezdésébe foglalt sürgősségi indítványként nyújtjuk be ezen előterjesztést, mert 
rendkívüli helyzetben (pl. az önkormányzat anyagi érdekeltsége okán, pályázat beadására 
rendelkezésre álló rövid határidőre tekintettel) megengedett, hogy az ülés összehívója telefonon, 
vagy személyesen, szóban terjesszen elő a 9. §(1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, de ekkor is 
biztosítani kell az írásos, e-mail formában való előterjesztés megküldését a döntés meghozatalára 
jogosultak számára. 
 
A költségvetési törvény 3. melléklet I. 3.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az emberi 
erőforrások minisztere pályázatot hirdet a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 
biztosítása támogatására. A nyári gyermekétkeztetés biztosításához 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. A 2015. évben a nyári gyermekétkeztetés 
június 16. és augusztus 28. között zajlik. 
 
Az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 
szóló 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendelet jelenleg hatályos besorolása alapján Csanytelek 
község infrastrukturális szempontból elmaradott és így hátrányos helyzetű településnek 
minősül. A pályáztatás feltételrendszere a hátrányos helyzetű települések nagyobb arányú 
támogatását szolgálja. A hátrányos helyzetű települések önerő nélkül a rászoruló 
gyermekek 55 százaléka után pályázhatnak támogatásra, azon túl pedig, az önerőből 
támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. Ez 5 százalékos emelkedést jelent a 
tavalyi 50 százalékhoz képest. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi 
összege a tavalyival egyezően 440,- forint, mivel az élelmiszerárak figyelembe vételével 
alacsonyabb összegből nem biztosítható az egészséges, meleg étel nyújtása. 
 
A pályázat előkészítése érdekében a települési önkormányzat jegyzője – a gyermekjóléti szolgálat 
közreműködésével – fel kell, hogy mérje a településen élő, rászoruló gyermeket nevelő családok 
körében a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket. Az előzetes igényfelmérés során jelzett 
létszám képezi a pályázat alapját, amely Csanytelek Község Önkormányzata esetén 98 fő. 
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A pályázat benyújtása az 1.  melléklet szerinti Pályázati adatlapon, a Magyar Államkincstár által 
üzemeltetett ÖNEGM rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. 
Az elektronikus rögzítés határideje: 2015. május 7. éjfél. 
 
A pályázati adatlapon kívül szükséges továbbá a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi 
határozat másolata. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A tárgyban benyújtott előterjesztésben és annak határozati javaslatában foglaltak megvitatása után 
javasoljuk annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. április 28. 
 

 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

  Forgó Henrik        Kató Pálné 
  polgármester         jegyző 
 



…./2015. (IV.) Ökt határozat 
 
Tárgy: a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásának jóváhagyása   
 
 

Határozati j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta,  figyelembe vette a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményét és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §  (1) bekezdésében adott 
feladat végrehajtására kötelezettként, hátrányos helyzetű településként  pályázatot nyújt be a 
2015. évi nyári szociális gyermekétkeztetésre (meghirdetett  gyermekszegénység elleni 
program követelményeinek megfelelve) 53 munkanapra 2015. június 16. és augusztus 28. 
közötti időszakra, a  településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők köréből 98 fő 
számára napi egyszeri meleg étel biztosítása érdekében. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyzőt tárgyi a 
pályázat előkészítésére, nyilatkozat aláírására, további szükséges intézkedések megtételére 
és  határidőben való benyújtására. 
 

Végrehajtás határideje: pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015.05.07. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
             Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné  Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó és Pénzügyi Irodavezetője 
- Irattár 


