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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2015. április 30-i ülésére 
 
Tárgy:  Pályázat benyújtása a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben 
(továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltak értelmében idén – az elmúlt évek rendeleti 
úton történő szabályozásával ellentétben – a települési önkormányzatoknak pályázniuk kell a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetése 
támogatásához.  
 
A nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatást azok a 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. 2015-ben a nyári gyermekétkeztetés június 16. és augusztus 28. között 
zajlik. 
 
A költségvetési törvényben idén 3 milliárd forint költségvetési forrás található, amelyre a 
települések a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről 
szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott besorolás alapján 
jogosultak különböző mértékű támogatásra. A leghátrányosabb és hátrányos helyzetű 
települések nagyobb arányú támogatásra pályázhatnak az alapján, hogy társadalmi-gazdasági 
és infrastrukturális szempontból elmaradottak-e, vagy az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősülnek-e. Kecskemét Megyei Jogú Város a 
fenti két kategóriába nem sorolható,  így önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 30 %-a után pályázhat támogatásra. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma előzetes tájékoztatása alapján az előző évhez 
hasonlóan a támogatás mértéke gyermekenként 440,-Ft/nap, így a tavalyi tapasztalatok 
alapján 271 gyermek helyett 301 gyermek étkeztetésére nyílik lehetőségünk. Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletében a 
nyári gyermekétkeztetés fedezete rendelkezésre áll. 
 
A korábbi évhez hasonlóan a nyári gyermekétkeztetésben résztvevő gyermekek 
kiválasztásához már előzetesen felvettük a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal, a 
résztvevő gyerekek névsora rendelkezésünkre áll. 
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A pályázat benyújtása a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerén keresztül történik, 
benyújtási határideje 2015. május 7. Amennyiben a közgyűlés úgy dönt, hogy ez évben is 
csatlakozunk a nyári gyermekétkeztetéshez, a pályázati kiírás értelmében a képviselő 
testületnek határozatban kell döntenie a pályázat benyújtásáról. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  
 
 
Kecskemét, 2015. április 29. 
 
 
 
 
 
        Szemereyné Pataki Klaudia 
         polgármester
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K I V O N A T 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
            /2015. (IV.30.) határozata 
Pályázat benyújtása a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre 
 
 
A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 17.578-3/2015. 
ügyiratszámú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 
1.  A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot 

nyújt be 301 gyermek 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre, és a pályázathoz szükséges 
önerőt biztosítja. 

 
2.  A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásáról intézkedjen és az ahhoz szükséges valamennyi nyilatkozatot tegye meg.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 


