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Előterjesztés 
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. május 16. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 
 

Tárgy: Nyári gyermekétkeztetés 2011. évi támogatásának feltételeiről 
Melléklet: - 
Üi.szám: 843/2011/ált. 
Előterjesztést előkészítette: Wolf Viktória körjegyző 
A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam.   /:Wolf Viktória körjegyző:/ 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás 
igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól rendelkezik a 16/2011.(IV.29.) NEFMI 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet). 
 
A Rendelet 2. § (1) bekezdése a támogatás feltételeként rögzíti, hogy a települési önkormányzatnak vállalnia 
kell 2011. június 16-ától 2011. augusztus 31-éig terjedő időszakban legalább 45, legfeljebb 55 
munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek (a 
továbbiakban: rászoruló gyermekek) étkeztetését napi egyszeri meleg étkeztetés formájában a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. § (4) bekezdés h) pontja alapján 
ingyenesen vagy kedvezményesen. 
Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 370 forint. A támogatás 
formája vissza nem térítendő. 
 
Kivételes esetben – és így esetünkben is az óvoda leállása miatt – a támogatás, ha a települési önkormányzat a 
meleg étkeztetést a rászoruló gyermek korának és szükségleteinek megfelelő, felmelegíthető készétel 
biztosítására is fordítható. 
 
Önkormányzatunk nem tartozik a leghátrányosabb és hátrányos helyzetű települések közé, ezért a rászoruló 
gyermekek legfeljebb ötven százaléka, de legfeljebb annyi rászoruló gyermek után igényelhet 
támogatást, ahány rászoruló gyermeknek a 2. és 3. § szerinti feltételek mellett önerőből történő étkeztetését a 
pályázatában vállalja. 
 
A pályázat beadási határideje 2011. május 18. napja. 
 
A pályázati feltételeket teljesítő települési önkormányzat részére a miniszter legalább a települési önkormányzat 
által a pályázatában megjelölt támogatási összeg 32%-ának megfelelő összegű támogatást állapít 
meg (Rendelet 6.§(3) bekezdés). 
 
Velem községben gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 13 fő.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatot meghozni szíveskedjenek. 
 
Velem, 2011. május 13. 

Tisztelettel: 
 
 Horváth Miklós sk. 

polgármester 
Határozati javaslat: 
(A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.) 
…/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a nyári gyermekétkeztetés 2011. évi támogatásának feltételeiről szóló előterjesztést megtárgyalta 
és forráshiány miatt pályázatot 2011. évben nem nyújt be. 

2. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 


