Elıterjesztı: dr. Faragó Péter
polgármester
Készítette: dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezetı
ELİTERJESZTÉS
a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésrıl
Tisztelt Képviselı-testület!
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 2012. évi
NEFMI rendelet tervezetének rendelkezései szerint támogatás igényelhetı a rászoruló gyermekek
nyári étkeztetésének biztosítására.
A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja a 2012. június 18 - augusztus 31.
közötti idıszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı kiskorú gyermekek étkeztetését napi egyszeri meleg
étkeztetés formájában a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
151.§ (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen.
A Polgármesteri Hivatal a Sajószentpéter Városi Önkormányzat nevében fentiek szerint megjelölt
szabályok, valamint a nyári gyermekétkeztetés elmúlt évek alatt történt szervezésének tapasztalatai
szerint gondoskodik a támogatási kérelem elkészítésérıl és benyújtásáról. A támogatást igénylı
adatlap tervezete az elıterjesztés mellékleteként csatolásra kerül.
Az igényelhetı támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440.- Ft.
Az igények felmérésének tervezett határideje: május 02.
A támogatási igény benyújtásának tervezett határideje:
- legkésıbb május 10-ig a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerében az igénylés
rögzítése, továbbá
- a kinyomtatott adatlap és a feladat megvalósítására vonatkozó leírás egy eredeti és egy
hitelesített másolati példány postázása legkésıbb május 11-én.
A 2012. évi NEFMI rendelet tervezet 1. mellékletében településünk hátrányos helyzetőnek minısülı
települési önkormányzat, ezért a rászoruló gyermekek legfeljebb ötven százaléka után önerı nélkül is
igényelhet támogatást.
A támogatás feltételeit teljesítı települési önkormányzat részére a nemzeti erıforrás miniszter legalább
a települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási összeg 24%-ának
megfelelı összegő támogatást állapít meg.
Az egyes önkormányzatokat megilletı támogatás összegérıl a miniszter 2012. május 30-ig dönt, a
szociális és gyámhivatal a döntésrıl 2012. június 05-ig értesíti a támogatási kérelmet benyújtó
települési önkormányzatokat.
A 2012. év során biztosított támogatással 2012. szeptember 17-ig kell elszámolni a Magyar
Államkincstár Igazgatósága felé.
A 2011. év folyamán 400 fı keretszámmal rendelkeztünk. A jogosultak a lehetséges 18.000 étkezési
napból 15.073 étkezési napot vettek igénybe.
Kérjük a T. Képviselı-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat vitassa meg, és határozza
meg a nyári gyermekétkeztetés szabályait.

Sajószentpéter, 2012. április 17.
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jegyzı aláírása:
a jegyzı távollétében: dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı

A megfelelı számot írja be.
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Ha a D oszlop kódja 1-es, legfeljebb az E oszlopban lévı adat;
ha a D oszlop kódja 2-es, legfeljebb az E oszlopban lévı adat 75%-a;
ha a D oszlop kódja 3-as, legfeljebb az E oszlopban lévı adat 62,5%-a lehet.
3
Ahány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek tekintetében, önerıbıl történı finanszírozással vállalja a települési önkormányzat a szociális nyári
gyermekétkeztetést.
1-es kód esetén lehet nulla;
2-es kód esetén ha az F oszlop ≤ E oszlop 50%-a, akkor nulla, különben G = F - E oszlop 50%-a;
3-as kód esetén minimum az F oszloppal oszlop ≤ E oszlop 25%-a, akkor nulla, különben G = F - E oszlop 50%-a.
4

A vállalás leírása a pályázati adatlap mellékletét kell képezze. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat mely kistermelıtıl, mezıgazdasági vállalkozótól, milyen
értékben és módon, milyen alapanyagot, élelmiszert, illetve ételt kíván beszerezni, továbbá, hogy a települési önkormányzat milyen módon és formában, hány ember közremőködésével
tervezi megszervezni a gyermekek felügyeletét, illetve a szabadidıs programokat. A szabadidıs programoknak csak a típusát és az idıtartamát kell röviden ismertetni. Kérjük, hogy a
feladat leírása lehetıség szerint az egy oldal terjedelmet ne haladja meg!
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Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
……/2012.(IV. 19.) határozata
a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyi elıterjesztést megvitatta és az alábbi
döntést hozta:
1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat támogatási igényt, pályázatot kíván benyújtani a
települési önkormányzatok szociális nyári gyermekétkeztetésének 2012. évi támogatására.
2. A nyári gyermekétkeztetést csak abban az esetben valósítja meg, amennyiben annak
megszervezésére az állami támogatás fedezetet nyújt. A kérelmeket a támogatás keretén belül
teljesíti.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás megrendelésére a Sajószentpéteri Közétkeztetési
Nonprofit Kft. –tıl a meleg étkezés biztosítására 440.-Ft/adag bruttó eladási ár maximum
mértékéig, a Területi Szociális Központ szociális étkezık ebéd adagjának biztosítása
érdekében.
4. Az étkeztetés idıtartama 2012. július 02. és augusztus 31. között 44 munkanap/fı.
5. Ingyenes nyári étkeztetésben részesíthetık elsısorban a 2011/2012. tanévben 1-8. évfolyamon
nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülı sajószentpéteri kiskorú lakosok. Az igények és a támogatási kérelem elbírálásának
függvényében az óvodás korú rászoruló gyermekek is részesíthetık nyári
gyermekétkeztetésben. A nyári gyermekétkezetésre nem jogosult az óvodai ellátást
igénybevevı gyermek.
6. A szociális nyári gyermekétkeztetés megpályázott keretszáma 400 fı.
7. Fenti rendelkezésektıl csak az állami támogatás igénylésére és elszámolására vonatkozó
jogszabályi rendelkezések keretein, továbbá az állami támogatás mértékén belül térhet el a
polgármester.
8. A jegyzı ellátja a nyári gyermekétkeztetés biztosításával kapcsolatos szervezési, nyilvántartási
feladatokat és azok meghatározását.
9. A Képviselı-testület felhatalmazza a Közoktatási, Kulturális, Szociális és Egészségügyi
Bizottságot, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetés iránti kérelmekrıl a nevelési és oktatási
intézmények és a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján a vonatkozó jogszabályi
elıírásoknak megfelelıen ezen határozatban foglaltak figyelembe vételében döntsön.
10. A kérelmek elbírálása, illetve teljesítése érkezési sorrendben történik.

Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
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Tisztelt Szülı!
Pályázati támogatás elnyerése esetén 2012. július 02. és 2012. augusztus 31. között 44 munkanapra szociális alapon nyári
étkeztetés szervezését tervezi Sajószentpéter Város Önkormányzata. Pályázati forrás nélkül, önerı hiánya miatt az
önkormányzat nem tudja megszervezni a nyári étkeztetést.
Az étkeztetés további feltételei:
1. Nyári étkeztetésben részesíthetık elsısorban a 2011/2012. tanévben 1-8. évfolyamon nappali rendszerő iskolai
oktatásban részt vevı – a 2012. július 02. és 2011. augusztus 31. idıszakra érvényes - rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülı kiskorú sajószentpéteri lakosok.
2. A 2012.07.02-08.31. idıszakra érvényes gyerekvédelmi kedvezménnyel kell rendelkezni.
3. Az étkezést igénylınek vállalnia kell, hogy a fenti idıszakban 44 munkanapra gyermeke igénybe veszi a napi
egyszeri meleg étkezést.
4. A napi egyszeri meleg étkezést a Kristály Étterem (Sajószentpéter, Petıfi u.2.) útján biztosítaná az önkormányzat.
5. Az étterem naponta 11.30 és 13.00 óra között szolgálná ki a jogosultakat a Polgármesterei Hivatalban átvett ebédjegy
ellenében.
6. A jogosultaknak saját ételhordóval kell rendelkezniük.
Tisztelt Szülı! Kérjük, hogy a fentiek megismerése után legkésıbb 2012. május 02. napjáig az alábbiak szerint nyilatkozzon,
illetve kérelmezze, hogy igényeli-e a nyári étkezést és vállalja-e annak feltételeit.
Kérelmének teljesítésérıl önkormányzati határozatban értesítjük.
Sajószentpéter, 2012. április………
Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter

Kérelem*
Alulírott, _________________________________________________________________ (a szülı/ gondviselı
neve)
Sajószentpéter
gyermekeim:
gyermek neve:

_____________________________ (út/utca/tér) __________ sz. alatti lakos a gyermekem/ a

születési hely, idı:

anyja leánykori neve:

oktatási intézmény neve:

----------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------- --------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------- --------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------- --------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------részére igénylem a szociális nyári gyermekétkezést, és kérelmem pozitív elbírálása esetén vállalom, hogy
-

gondoskodom a gyermekvédelmi kedvezmény érvényességének megújításáról a nyári gyermekétkeztetés
idıszakára.
44 munkanapon át – 2012.07.02-08.31. idıszakban – gyermekem igénybe veszi a napi egyszeri meleg
étkezést.
a Polgármesteri Hivatalban legkésıbb 2012. június 24. napjáig átveszem az ebédjegyeket.
naponta a Kristály Étteremben 11.30 és 13.00 óra között - saját ételhordó vitelével – átveszem a meleg
ételt.

Egyben tudomásul veszem hogy,
- pályázati támogatás hiánya esetén az önkormányzat nem szervezi meg a 2012. évi szociális nyári
gyermekétkeztetést, illetve kérelmem a támogatási keret mértékéig kerülhet teljesítésre.
- A kérelmek érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra és teljesítésre.

Kelt: ………………………………….

..................................................
szülı/ gondviselı sajátkező aláírása

* A Kérelmet/ nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatalba – Sajószentpéter, Kálvin tér 4.sz. alá - kell eljuttatni a gyermek oktatási
intézményének gyermek és ifjúságvédelmi felelıse- , a Gyermekjóléti Szolgálat-, a Posta- , vagy személyes leadás útján.
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SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS
mely létrejött, egyrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat (székhely: 3770 Sajószentpéter,
Kálvin tér 4., adószám: 15726085-2-05, bankszámlaszám: 12046102-00196800-00100005)
képviseli dr. Faragó Péter polgármester továbbiakban, mint Megrendelı, másrészrıl
a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. (3770 Sajószentpéter, Petıfi u.2.)
továbbiakban, mint Szolgáltató között az alábbi feltételekkel:
1. Megrendelı 2012. július 02. és augusztus 31. közötti idıszakban munkanapokon 400
gyermek/nap ebéd ellátást igényel. Az ebéd adagja a Területi Szociális Központ szociális étkezık
ebéd adagjának megfelelı meleg ételt.
2. A Szolgáltató vállalja az alábbiakat:
2.1. A Szolgáltató biztosítja a folyamatos ellátást a Megrendelı által számára átadott névlista
szerinti megbontásban az elıre megküldött étlapnak megfelelıen.
2.2. A megrendelt ebédet naponta 11.30 órától 13.00 óráig az étkeztetésben részesülıknek
kitálalja a Kristály Étteremben az általuk hozott szennyezıdésmentes edényzetbe.
A tálalás helyén tájékoztatja az igénybevevıket a készétel tárolási és fogyasztási feltételeirıl.
2.3. A kiszolgáltatott ételek ellenértékérıl a megrendelı alapján kiállított számlát megküldi
Megrendelı részére.
3. A Megrendelı vállalja az alábbiakat:
3.1. Összegyőjti a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket, a jogosultak részére megrendeli a
napi egyszeri ebédet.
3.2. A tárgynap elıtt 9 óráig leadja a szükséges módosítást az étkezés adagszámára vonatkozóan.
3.3. A Szolgáltatónak átadja az igénybevevık neveit tartalmazó listát napi bontásban és az
étkezésre jogosultakat napra szóló étkezési jeggyel látja el.
3.4. Gondoskodik az átvett számlák ellenértékének Szolgáltató részére történı 8 napon belüli
kiegyenlítésérıl.
4. Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a fentiek szerinti étkezés adagonkénti ellenértéke
bruttó 440.- Ft/adag (eladási ár).
5. Szerzıdı Felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdésbıl esetlegesen felmerülı vitás kérdéseket
elsısorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.
6. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok
elıírásai irányadók.
E szerzıdés 4 eredeti példányban készült, melyet Szerzıdı Felek jóváhagyólag aláírnak.
Sajószentpéter, 2012. ……………..hó … nap.

Sajószentpéter Város Önkormányzat
megrendelı

Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.
szolgáltató

