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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A települési önkormányzatok számára 2015-ben is lehetőség nyílik nyári gyermekétkeztetés 
biztosítására támogatást igényelni. Az elmúlt évek rendeleti úton történő szabályozásával 
ellentétben idén pályázni kell a támogatás igénybevételéhez, amelynek kötelező mellékletei:  

• a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat másolata, 
• az államháztartás rendjéről szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok 
eredeti példánya, 

• az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti saját forrás biztosítására vonatkozó, 30 
napnál nem régebbi nyilatkozat eredeti példánya.     

 
Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt, 2015. május hó 1. napján megjelent 

„gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására” 
pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) az előterjesztés mellékletét képezi. A soron 
kívüli ülés összehívását a pályázati felhívás megjelenése és a benyújtás elektronikus 
rögzítésének határideje - 2015. május hó 7, éjfél - közötti rendkívül rövid idő indokolta.  

A Felhívás 5. pontja alapján Békés város a 3. alpont szerinti egyéb kategóriába tartozó 
átlagos helyzetű település, így saját forrás nélkül a rászoruló gyermekek 30%-át meg nem 
haladó mértékben, e létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelheti a támogatást, 
ahány rászoruló gyermeknek a saját forrásból történő meleg étkeztetését a pályázatban 
vállalja. Városunkban a pályázat benyújtásának időpontjában nyilvántartott, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek száma: 1.510 fő. 

Békés Város Önkormányzata a kezdetek óta, minden évben igényel támogatást a nyári 
gyermekétkeztetés biztosításához, melyet 2015-ben is igénybe kívánunk venni, az alábbiak 
szerint:  

• a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint az étkeztetés koordinálásával 
megbízott intézmény igényfelmérése során jelzett igénybevevői gyermeklétszám: 400 
fő, 

• az étkeztetés időtartama: 44 munkanap (2015. június hó 22-től 2015. augusztus hó 19-
ig), 

• az igényelt támogatás mértéke: 7.744.000 Forint, azaz Hétmillió-
hétszáznegyvennégyezer Forint vissza nem térítendő költségvetési támogatás, 

• vállaljuk a Felhívás 9. pont A) pontjának 1. és 3. alpontjaiban előírt feltételeket, a 
magasabb összegű alaptámogatás érdekében. 
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A napi egyszeri meleg étkeztetéshez az ebéd elkészítését 2015-ben is a Békési 
Városgondnokság által működtetett konyhák, a Jantyik u. 21-25. szám alatt található 
főzőkonyha és a József Attila u. 12. szám alatt található főzőkonyha végzik. A Békési 
Városgondnoksággal kötendő szolgáltatási szerződésben rögzítésre kerül a szolgáltató 
vállalása, miszerint az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább 30%-a 
megfelel a Felhívás 9/A. pont 3. alpontjának.     

A Magyar Államkincstár 2015. május hó 4. napján kelt, 10466-6/2015. iktatószámú, 
igényléssel kapcsolatos tájékoztatásának 2. pontja értelmében: „A pályázati kiírás 7. pontja 
tartalmazza a becsatolandó dokumentumok listáját. A 2. alpont a pályázat benyújtásáról szóló 
képviselő-testületi határozat másolatát kéri. A határozatnak tartalmaznia kell a képviselő-
testület utasítását a pályázat benyújtására. Más részletes információt (pl. mennyi az RGYVK-s 
gyermek, ebből hány gyermekre kell igényt benyújtani, stb.) nem kell tartalmaznia.”  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülte  
• utasítja a polgármestert, hogy 7.744.000 Forint vissza nem térítendő költségvetési 

támogatásra pályázatot nyújtson be a gyermekszegénység elleni program 
keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására, azzal, hogy az 
Önkormányzat a pályázathoz saját erőt nem biztosít. 

• felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi 
jognyilatkozat megtételére, aláírására. 

 
Határid ő:  azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2015. május 4. 

  Izsó Gábor 
 polgármester 
 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 



A VÁLLALT FELADAT MEGVALÓSÍTÁSRA VONATKOZÓ LEÍRÁS 
 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztere által meghirdetett „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári 

gyermekétkeztetés biztosítása támogatására” pályázati felhívás alapján Békés Város Önkormányzata, mint 

fenntartó vállalja, hogy 2015. június hó 22. napjától 2015. augusztus hó 19. napjáig nyári programokat 

biztosít a gyermekétkeztetésben részesülők számára a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

szervezésében.  

2015. június 22. napjától 2015. július 31. napjáig nyári napközis tábor zajlik, a tábor helyszíne Békés-

Dánfok lesz, ahol a 6 hét időtartam alatt napi 30 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek felügyeletére kerül sor. A gyermekek helyszínre szállítása és a hazautazás autóbusszal történik. A 

nappali felügyelet reggel 8 órától délután 16 óráig biztosított, 4 fő (szakképzett felnőtt) közreműködésével.   

A programok típusa:                   A programok időtartama: 

- sportprogramok     napi rendszerességgel 

 - kézműves program      napi rendszerességgel 

 - fürdés, úszás      az időjárás függvényében 

 - generikus kompetenciák javítása (játék)  napi rendszerességgel 

 - gyermeki jogok, kötelezettségek  

              ismertetése, diákönkormányzat szerepe  napi rendszerességgel 

 - egészségnevelés, prevenciós programok  napi rendszerességgel 

 - környezet- és város lakó tudatosság  

  növelése, szelektív hulladékgyűjtés szerepe napi rendszerességgel 

 - megújuló energiaforrások ismertetése         napi rendszerességgel 

2015. augusztus hó 3. napjától 2015. augusztus hó 19. napjáig hétköznapokon 10 órától 14 óráig az 

Erzsébet-ligetnél napi rendszerességgel kézműves- és sportprogramok zajlanak, illetve szabadtéri ligeti 

játékokat szervez a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ. A foglalkozásokon részt vevő napi 30 fő, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek felügyeletét 3 fő látja el. A résztvevő 

gyermekek és a szakemberek közötti bizalmi kapcsolat kialakításában jelentős szerepet töltenek be ezen 

alkalmak, valamint tartalmas szórakozást kínálnak a hátrányos helyzetű célcsoportnak. 

Békés, 2015. május 4. 

 

                                    Izsó Gábor                                                         Tárnok Lászlóné 

                                  polgármester                                                               jegyző 

 
 
 


































