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Jegyző

Képviselő-testület!

2015. évben ismét lehetőség nyílik a települési önkormányzatok számára nyári gyermekétkeztetés 
biztosítására állami támogatással. A támogatásra pályázat került kiírásra. Támogatást azok a pályázó 
önkormányzatok igényelhetnek, melyek vállalják, hogy legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi 
egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászoruló gyermekek részére. A nyári meleg 
étkeztetés 2015. június 16-tól 2015. augusztus 28-ig zajlik. 
  
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. 
(IV. 23.) Korm. rendelet gazdasági, demográfiai, társadalmi-gazdasági, munkaerőpiaci és 
infrastrukturális komplex mutatók alapján sorolja be a településeket hátrányos ill. leghátrányosabb 
kategóriába, mely alapján a rászorultak százalékában kifejezve magasabb arányú és összegű 
támogatást vehetnek igénybe a pályázók. Makó Város Önkormányzata nem szerepel fenti két 
kategória kiemelt támogatottjai között, ezért a pályázati kiírás alapján önerő nélkül az alábbi 
paraméterek szerint pályázhat: 

1. Pályázat nyújtható be a város összes (815 fő) „ Rendszeres Gyermekvédelmi 
Támogatásban” részesülő gyermeke 30%-ának nyári étkeztetésére azaz 244 főre.  

2. Az 1 főre igényelhető napi támogatási összeg 440,-Ft/nap/fő.  
3. A megpályázható napok száma max. 53 nap.  
4. A sikeresen pályázó önkormányzatok a megigényelt támogatás legalább 34 %-át 

megkapják. 
  

Fentiek alapján Makó Város Önkormányzata az alábbi támogatási összegre pályázhat: 
  
244 fő*53 nap*440,-Ft/fő/nap=5.690.080,-Ft 
  
Amennyiben fenti pályázati összegből csak 34%, azaz 1.934.627,-Ft támogatás érkezik, úgy a 
fennmaradó 3.755.453,-Ft-ot az önkormányzatnak 2015. évi költségvetése általános tartalék terhére 
kell vállalnia. 
Amennyiben a rendelkezésre álló támogatási összegből a pályázat elbírálása után előirányzat 
maradvány keletkezik, úgy második fordulós elbírálásban az önerőt felhasználó önkormányzatok 
további támogatásban részesülhetnek. 
2014. évben Makó Város Önkormányzata mindkét fordulóban támogatott volt, így a nyári 
gyermekétkeztetést állami támogatásból valósította meg 225 fő gyermek vonatkozásában. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztere által a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására kiírt pályázatára az alábbi 
paraméterek mentén pályázik: 

1. Összes „RGYVK”-s gyermek: 815 fő  
2. Pályázati támogatásban részesülő „RGYVK”-s gyermek: 244 fő  
3. Nyári étkezési napok száma: 53 nap  
4. Összes étkezési ellátotti nap: 12.932 nap  
5. Egy ellátotti napra jutó támogatás: 440,-Ft/nap  
6. Összes igényelt támogatás: 5.690.080,-Ft 

  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton kötelezettséget vállal a 2015. évi 
költségvetése "Cél-, és általános tartalék" 11. számú melléklete általános tartaléka terhére az igényelt 
5.690.080,-Ft támogatás önerőből történő előfinanszírozására. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert fenti pályázat beadására, illetve a pályázattal 
kapcsolatos - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 75.§ (2)-(4) bekezdése szerinti - nyilatkozatok megtételére. 
  
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozatban elfogadott önerő költségvetési rendeleten 
történő átvezetésére. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  
Erről értesítést kap:  
- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport 
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Makói Egyesített Népjóléti Intézmény 
- Irattár 
  

Makó,  2015. április 27. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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