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Tárgy: pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetés biztosítására 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a képviselő-testület 2015. május 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ajka Város Önkormányzata az elmúlt években is megszervezte a rászoruló (rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekek nyári étkeztetését, amely június 16. 

napjától augusztus 31. napjáig egyszeri meleg étkeztetést biztosított a gyermekek számára. 

Ehhez az Emberi Erőforrások Miniszterének mindenkori hatályos rendelete alapján, az 

Államkincstáron keresztül, igényeltünk állami támogatást, önerő biztosítása nélkül. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért 

Felelős Államtitkára a hivatalhoz 2015. április 29. napján érkezett 2827-5/2015/GYERGYAM 

számú levelében arról tájékoztatott, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak értelmében, az idei évben – az elmúlt évek rendeleti 

úton történő szabályozásával ellentétben - a települési önkormányzatoknak pályázniuk kell a 

rászoruló gyermekek ingyenes nyári étkeztetésnek támogatásához. Ajka Város 

Önkormányzata önerő nélkül, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek (510 fő) 30%-a, azaz 153 gyermek, után pályázhat támogatásra. Az igényelhető 

támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege, a tavalyival egyezően, 440-, forint 

(összesen: 3.567.960-, forint). 

A pályázat benyújtása – a Magyar Államkincstár által üzemeltetett - ÖNEGM rendszeren 

keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. Az elektronikus rögzítés 

határideje május 7. éjfél. 

A pályázati adatlapon kívül papír alapon - legkésőbb május 8. napig - be kell nyújtani a 

pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat másolatát is. Ezen határidők 

elmulasztása jogvesztő. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen!  
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HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja 

szándékát, hogy 2015. évben is – állami támogatás igénybevételével, saját 

forrás biztosítása nélkül - meg kívánja szervezni a rászoruló gyermekek 

ingyenes nyári étkeztetését.  

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az étkeztetés 

megszervezéséhez biztosított támogatás elnyeréséhez szükséges pályázatot,  

az előírt dokumentumokkal együtt, a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be. 

 

Felelős:   polgármester  

Határidő: 2015. május 7. 

 

 

Ajka, 2015. április 30. 

 

 

 

        Schwartz Béla 

                     polgármester 

 

 

 

 

 

 


