Előterjesztés
Tárgy: Nyári gyermekétkeztetési programban részvétel
Tisztelt Képviselő-testület !
Megjelent a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014(III.20)
EMMI rendelet, amely alapján a települési önkormányzatok a támogatást a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére 2014. június 16-tól
2014. augusztus 29-ig legalább 44 legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg
( ebéd ) étkezéshez használhatják fel ingyenesen, vagy kedvezményesen.
Önkormányzatunk évek óta részt vesz a programban, az idei évben is szeretnénk ezt a
„hagyományt” folytatni. Ennek oka, hogy a nevelési illetve a tanévben a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenesen jutnak ebédhez, s a nyári
szünetben a mindennapi ebéd előállítása a családokra - főleg több kiskorú esetén - nagy
anyagi terhet ró.
Tengelic nem tartozik a fenti rendelet szerint sem a leghátrányosabb, sem a hátrányos
helyzetű települések közé, így saját forrás nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek 25 %-a számára biztosíthatunk ebédet.
Településünkön jelenleg 130 kiskorú jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.
Erre tekintettel 32 gyermek részére igényelhető a nyári gyermekétkeztetés.
Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege már évek óta 440,- Ft.
A rendelet további előírása, hogy az ételt a támogatás legalább harminc százalékának
megfelelő értékben őstermelő, kistermelő, családi gazdálkodó, mikrovállalkozás, szociális
szövetkezet vagy közfoglalkoztatás keretében az adott településen megtermelt
alapanyagokból kell biztosítani, illetve a termelő gazdasága helyének a támogatást felhasználó
települési önkormányzat székhelye szerinti megyében vagy azzal szomszédos megyében vagy
a székhelytől légvonalban számítva Magyarország területén 40 km távolságon belül kell
elhelyezkednie. Az ebéd elkészítését évek óta a Fakanál Ételház készíti, akik a rendelet
előírásainak is megfelelnek.
A gyermekjóléti szolgálat közreműködésével 2014. május 2-ig felmértük, hogy mely családok
esetében szükséges a nyári étkeztetés. A vizsgálat szempontjai a család tényleges jövedelme,
gyermekek létszáma és hogy milyen, természetes támaszrendszerrel rendelkeznek (pl.
nagyszülők). A gyermekek kiválasztásánál szerepet játszott a lakóhely is, mert a melegételt
szolgáltató Fakanál Ételház ezért a költségért nem tud a meglévő fölött újabb útvonalat
vállalni.
A nyári gyermekétkeztetés 32 gyermek tekintetében 440,- Ft térítési díjjal 44 nap
időtartamban 619.520,- Ft, melyet 100%- ban a központi költségvetésből igényelünk.
Amennyiben kevesebb támogatást kapunk, úgy a gyermekek létszámát ezzel arányosan
csökkenthetjük.
A támogatási kérelmet 2014. május 7-ig kellett benyújtani, melyről 2014. június 4-ig születik
döntés.
Tengelic, 2014. május 20.
Tolnai Lászlóné
jegyző
Határozati javaslat
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyári gyermekétkeztetésről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

