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J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án megtartott 
rendkívüli üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kajsza Béla    alpolgármester 

Szijártó József    képviselő 
   Jilling Tibor    képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak: 
 
                        Szécsényiné Dóka Emőke               igazg.üi. 
 
Távolmaradását bejelentette:  
 

Bátainé Réti Márta   képviselő 
Gáncs Tamás József   képviselő 

   Kászpári György   képviselő 
 
 
Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel 4 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti. 
    
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, képviselő-társaimat.  
 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
Napirendi javaslat:        Előterjesztő: 
 
1./ Döntés a szociális nyári gyermekétkeztetésről       Gáncs István 
                polgármester 
      
2./ Egyebek         Gáncs István 
          polgármester 
 
3./ Bejelentések, kérdések, interpellációk                      
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Napirend tárgyalása:  
 
1./ Döntés a szociális nyári gyermekétkeztetésről 
Előterjesztő: Gáncs István polgármester 
 
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. 
Megkérem Szécsényiné Dóka Emőke igazgatási ügyintézőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Szécsényiné Dóka Emőke ig. ügyintéző: 2012. április 18-án hatályba lépett a 23/2012. (IV. 18.) 
NEFMI rendelet, amely meghatározza a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés szabályait. 
A nyári gyermekétkeztetés célja: 
Azok a gyermekek, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-át, (gyermekét egyedül nevelő szülő 
esetében a 140%-át) vagyis a 37.050, illetve a 39.000,- Ft-ot rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak. Jelenleg ez a létszám 202 fő. Ez a kedvezmény mindenek előtt a 
közétkeztetés ingyenes igénybevételére jogosít az óvoda kezdetétől az általános iskola befejezéséig. 
Az említett jövedelmi viszonyok közt élő családok számára nagy terhet jelent, hogy a nyári iskolai 
illetve óvodai szünet idejére ezt a kedvezményt nem tudják igénybe venni. Ennek a problémának a 
megoldására ad lehetőséget a nyári gyermekétkeztetés. 
Ennek a feladatnak a felvállalása nem kötelező, mivel a megszervezése többlet munkát és költséget 
hárít a Hivatalokra. Önkormányzatunk a kezdetektől részt vett ebben a programban, hogy a 
településen élő gyermekes családok szociális helyzetén javítson. 2010. évben, július és augusztus 
hónapban 61 gyermek részesült 44 napon keresztül ingyenes étkezésben. 47 gyermeknek a Fakanál 
Ételház közreműködésével naponta főtt étel, 14 gyermeknek pedig felmelegíthető készétel konzerv 
került kiosztásra. 
2011. nyarán csak a hátrányos helyzetű települések számára nyílt lehetőség ilyen célú állami 
támogatás igénybevételére, ezért Önkormányzatunk nem tudta a nyáron meleg étellel segíteni a 
rászoruló gyermekeket. 
A jelenlegi rendelet alapján minden önkormányzat jogosult 100%-os támogatást igényelni a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 25 %-a számára. Azonban a 
jogosultsági feltételeknek való megfelelés még nem jelenti, hogy a 100 %-os támogatást 
automatikusan megkapja. A támogatás mértékéről a NEFMI dönt a beérkezett igények és a 
rendelkezésre álló források függvényében. Azonban ez az összeg nem lehet kevesebb, mint az 
igényelt támogatás 24%-a. Ez a legkedvezőtlenebb esetben 76 % önrész bevonását teszi 
szükségessé. 
A rendelet további előírása, hogy az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelő 
értékben kistermelő vagy 40 km-es körzeten belüli mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy 
előállított alapanyagokból biztosítja. Ennek a feltételnek a Fakanál Ételház az előzetes vizsgálatunk 
szerint eleget tud tenni. Itt elmondanám, hogy a jegyzőasszonnyal részt vettünk egy szakmai napon, 
ahol a jegyzők és a gyermekvédelemmel foglalkozó kollégák voltak jelen. Akkor érdeklődtünk, 
hogy mely önkormányzatok vesznek részt a programban. Sokan azt mondták, hogy az előbb 
említett előírás miatt nem tudják vállalni, ezáltal nagy a valószínűsége, hogy magasabb lehet a 
támogatás.  
 
Gáncs István polgármester: Az számítani fog, hogy a támogatásra ki nyújtja be először az igényt? 
 
Szécsényiné Dóka Emőke ig. ügyintéző: Nem számít, május 10-ig kell a pályázatot leadni.  
 
Gáncs István polgármester: Ha a pályázat az előírásoknak megfelel, akkor az önkormányzat 
megkapja a támogatást? 
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Szécsényiné Dóka Emőke ig. ügyintéző: Igen, de a támogatás mértéke változó.  
Magasabb arányú támogatást kaphat az az önkormányzat, amely vállalja, hogy az étkeztetés idejére 
megszervezi a gyermekek felügyeletét, illetve szabadidős programot biztosít a gyermekek számára. 
Szintén magasabb arányú támogatást ítélnek meg annak a pályázónak, aki vállalja a 25 %-os 
támogatott létszám feletti személyek teljes mértékben önerőből történő nyári étkeztetését. 
Az étkeztetés összegét napi 440,- Ft-ban, az időtartamát pedig minimum 44, maximum 54 napban 
határozza meg a jogszabály. A 44 nap, akkor teljesül, ha július 1-je és augusztus vége közötti 
időszakot vesszük figyelembe augusztus 20-a kivételével.  
A gyermekjóléti szolgálat közreműködésével előzetes felmérést végeztünk az ellátás 
szükségességéről, mely során négy családról állapítottuk meg, hogy a nyári időszak térítésmentes 
meleg étkeztetés nélkül, komoly veszélyt jelent a gyermekek számára. A négy családban összesen 
15 gyermeket szeretnénk támogatni.  
Az egyikben 8 gyermek él, de életkora miatt az egyik még nem fogyaszt a közétkeztetésben 
előállított élelmet, ezért csak 7 főt tudunk figyelembe venni támogatás szempontjából. Ezek a 
gyermekek a család hosszantartó nehéz anyagi helyzete miatt védelembevétel alatt állnak. Erre a 
hatósági intézkedésre a gyermekek családban tartása érdekében került sor. Így a család szoros 
kontroll alatt áll és igyekszünk minden segítséget megadni nekik ahhoz, hogy a gyerekek pusztán 
anyagi okok miatt ne kerüljenek ki a családból. Hét gyermek számára komoly anyagi teher a 
mindennapi élelmezés. A családban az egy főre jutó jövedelem 18950,- Ft, mely az anya számára 
folyósított GYES-ből és a gyermekek után járó családi pótlékból és iskoláztatási támogatásból 
tevődik össze. 
A másik családban 3 gyermek él, itt az egy főre jutó jövedelem 16730-, Ft, mely az anya számára 
folyósított GYET-ből, a gyermekek után járó családi pótlékból és iskoláztatási támogatásból, 
valamint gyermektartásdíjból tevődik össze. A családot a családgondozó alapellátás keretei között 
gondozásba vette, szintén a rossz anyagi körülmények miatt. A gondozás célja a védelembevétel 
megelőzése. Az ő esetükben az óvoda, jelzéssel élt a családgondozó és a Hivatal felé, hogy nagy 
valószínűséggel a gyermekeknek az otthoni élelmezése nem kielégítő.  
A további két család Szőlőhegyen él. Az egyik családban 3 gyermeket nevelnek, az egy főre jutó 
jövedelem 21030,- Ft. Jövedelmük az apa számára folyósított foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásból, az anya GYET ellátásából és a gyermekek után járó családi pótlékból és iskoláztatási 
támogatásból áll. 
A másikban 2 óvodáskorú gyermek él az egy főre jutó jövedelem 19812,- Ft. Ez a jövedelem 
családi pótlékból, az anya részére folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásból és az apa 
nyugdíjszerű ellátásból származik. 
A nyári gyermekétkeztetés 15 gyermek tekintetében 440,- Ft térítési díjjal 44 nap időtartamban 
290.400,- Ft. A garantált minimális 24 %-os támogatás 69.696,- Ft beszámítása mellett ez 220.704,- 
Ft önrész vállalását jelentené az Önkormányzat részéről. 
 
A Szociális Bizottság a nyári gyermekétkeztetést megvitatta és a következőket észrevételezte: 
Az étkeztetés az óvodai tanévet követően kezdődik. Ez az időpont eltér az iskolai tanév végétől. 2 
hét, azaz 10 étkezési napon a rászorult iskolások étkezése nem válik megoldottá. A kiválasztott 15 
gyermek közül ez 8-at érint. További 3 óvodás gyermeknél jelentkezik ugyanez a probléma, mivel 
őket az iskolabusz hordaná be az óvodába és az, az iskolai szünetben nem jár. Az ő esetükben az 
óvodai normatív támogatású ebédet esetleg kiszállítással meg lehetne oldani. 
 
Gáncs István polgármester: Mennyi plusz költséget jelentene a 10 nap? 
 
Szécsényiné Dóka Emőke ig. ügyintéző: 48.800,- Ft 
 
A rendelet szerint a gyermekjóléti szolgálattal közösen kell meghatározni, hogy kik a rászorulók. A 
listából először azokat a gyermekeket vettük ki, akik középiskolások és egyébként sem jár nekik a 
nyári ingyenes étkezés, aztán a túl kicsiket, akik nem esznek még szilárd ételeket. A két korosztály 
között az egy főre jutó jövedelmet vettük figyelembe, így kikerültek azok, akiknek 26.000,- Ft felett 
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van ez az összeg. Azok a gyermekek is lekerültek a listáról, akiknél tudjuk, hogy valamelyik 
szülőnek van alkalmanként idénymunkából szerzett jövedelme vagy a nagyszülőknél él a család, 
így az ő jövedelmük is a család rendelkezésére áll.  
Viszont maradt 10 gyermek, akinél kérdéses a helyzet. Náluk a családsegítő vállalta, hogy a nyár 
folyamán szorosabban tartja a kapcsolatot és többször elmegy hozzájuk. Ha azt látja, hogy szükség 
lenne segítségre, akkor a szociális bizottság által eseti támogatást adnánk a részükre. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
32 /2012. (V.3.) számú Képviselő-testületi  határozata 

                               
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  részt kíván venni a települési 

önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott 
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 
23/2012(IV.18) NEFMI rendelet értelmében a nyári gyermekétkeztetésben.  

2. A képviselő-testület 2012. július 2. napjától 2012. augusztus 31. napjáig 15 rendszeres 
gyermekvédelmi kezdvezményben részesülő gyermek után 44 munkanapon keresztül 
folyamatosan napi egyszeri melegétkeztetést biztosít. 

3. A képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat 2012. 
évi költségvetésében biztosítja. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a NEFMI     
               rendeletben foglaltak figyelembevételével nyújtsa be. 

 
 Határidő: pályázat benyújtására 2012. május 10. 

          Felelős:   Gáncs István polgármester 
 

 
 
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
 
 
 

kmft 
 
 

 
   Kajsza Béla        Tolnai Lászlóné 
 alpolgármester              jegyző 


