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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 
3. pontja a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés
biztosításához tartalmaz költségvetési előirányzatot. Az e jogcímen elnyerhető pályázatot az 
emberi erőforrások minisztere 2015. április végén hirdette meg.  

A pályázati kiírás szerint a pályázat célja, hogy központi költségvetési forrást biztosítson a
települési önkormányzatok által a 2015. június 16-tól 2015. augusztus 28-ig terjedő 
időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére 
biztosított napi egyszeri meleg étkeztetéshez. A települési önkormányzatnak ebben az
időszakban legalább 43, legfeljebb 53 napig kell biztosítania az étkeztetést. Pályázni 2015. 
május 4. és 2015. május 7-e között időszakban lehet a Magyar Államkincstár által 
működtetett ÖNEGM rendszerben az e célra kialakított elektronikus pályázati felületen.  

Idén új elem, hogy a pályázat mellékleteként kötelező mellékelni a képviselő-testület 
határozatát a pályázat benyújtásáról. Mivel azonban a pályázat benyújtására csupán 4 nap áll
rendelkezésre, pótlólag 2015. május 15-ig lehet beküldeni a képviselő-testületi határozatot. A 
képviselő-testület határozat nélkül nem nyerhető el támogatás a nyári gyermekétkeztetéshez. 

Tapolca Város Önkormányzata eddig minden évben biztosította a településen élő, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a napi egyszeri meleg ebédet, 
és részt vett a nyári gyermekétkeztetés támogatására meghirdetett pályázatokon.

Tavaly 50 gyermek részére biztosítottunk napi egyszeri meleg ebédet. Az étkeztetésben részt
vevők névsorát az Általános Igazgatási Csoport állította össze. Az ebédet az igénybe vevők – 
választásuk szerint – a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. vagy az Idősek Klubja 
konyhájáról vihették el éthordóban.

Idén ismét pályázni kívánunk azért, hogy 50 gyermeknek 53 napon keresztül napi egyszeri
meleg ebédet tudjunk adni. A pályázat keretében napi 440,- Ft/adag összegű támogatás 
nyerhető el. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. a korábbi két évhez hasonlóan napi 500,-



Ft összegből tud egészséges ebédet főzni a gyermekek számára, így önkormányzatunknak 
önerőt kell biztosítani a feladat ellátásához. 

A pályázati feltételeket teljesítő önkormányzatoknak nyújtandó alaptámogatási összegről az 
emberi erőforrások minisztere dönt 2015. június 3-ig. Az alaptámogatás összege a 
megigényelt összeg legalább 34%-a. Ha a feladat ellátására megállapított összegből, illetve a 
visszafizetett alapösszegből maradvány keletkezik, akkor a miniszter a pályázó elszámolása 
alapján külön kérelem nélkül utólagos támogatást nyújt az önerőt biztosító pályázók részére. 

Tekintettel arra, hogy a pályázati rendszer módosult, a képviselő-testületnek határozatot kell 
hoznia a nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó pályázat benyújtásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy benyújtja pályázatát
az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett, a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 3. pont szerinti
jogcímen elnyerhető költségvetési támogatás 
elnyeréséért.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
továbbá a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft-vel 
megkötendő szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
pályázathoz szükséges önerőt a Tapolca Város 2015. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 3.1. melléklete Működési költségvetés kiadásai 
terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2015. május 4.

Dobó Zoltán
polgármester


