SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B. 1089-4/2015.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2015. 05. 07-én 14.45 órakor a Vármegyeházban (7100 Szekszárd, Béla király tér
1.) megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Ferencz Zoltán József, Gombás Viktória Rita,
Kerekes László Géza, Rácz Zoltán Rókus,
bizottsági tagok

Igazoltan távol maradt:

Horváth Jánosné, Lemle Béláné bizottsági
tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Berbuch Miklós jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 7 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14.45 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Ferencz Zoltán József bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.
dr. Tóth Gyula: Javasolja a Bizottságnak, a kiküldött meghívóban szereplı napirendi pont
elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont elfogadását, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Napirend
Nyílt ülés
1. / napirendi pont- 100. sz. közgyőlési elıterjesztés
2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázat jóváhagyása és kiegészítı támogatás
biztosítása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı

Nyílt ülés
1. / napirendi pont- 100. sz. közgyőlési elıterjesztés
2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázat jóváhagyása és kiegészítı támogatás
biztosítása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
dr. Fıfai Klára: A Emberi Erıforrások Minisztere 2015. évben is pályázatot írt ki az
önkormányzatok részére, a nyári gyermekétkeztetés támogatására. A korábbi évektıl eltérıen
nem rendeletben került kihirdetésre a pályázat, hanem a 2015. évi központi költségvetésérıl
szóló 2014. évi C. törvényben. A pályázat benyújtási határideje 2015. május 7. éjfél. A
pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár
területileg illetékes szervéhez kell eljuttatnia két eredeti példányban legkésıbb 2015. május 8ig, a fenti határidık elmulasztása jogvesztı. Az Emberi Erıforrások minisztere 2015. június
03-ig dönt a támogatásokról.

A pályázati feltételek lényegében nem változtak. Azonban fontos változás, és könnyítés a
korábbi évekhez képest, hogy idén nem követelmény az alapanyagra fordított összeg 30%ának megyén, szomszédos megyén, vagy a település 40 kilométeres körzetén belüli
ıstermelıtıl, kistermelıtıl történı beszerzése. Továbbra is elınyt jelent a pályázat elbírálása
során, ha a pályázó az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidıs programot biztosít a gyermekek
számára, ezt a feladatot Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központja, mint minden
évben, az idén is vállalta.

Önerı biztosítása nélkül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek
30%-a után pályázhatnak az önkormányzatok támogatásra, azon túl az önerıbıl támogatott
gyermekekkel megegyezı számú gyermek után. Sikeresen pályázó önkormányzatok az
általuk megigényelt támogatás legalább 34%-át megkapják. Az igényelhetı támogatás egy
rászoruló gyermekre jutó, napi összege a tavalyival egyezıen 440.- forint.
Pályázati felhívásnak megfelelıen elkészítettük a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésrıl szóló
pályázatot, melyben 859 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeket
alapul véve, önerı nélkül 257 gyermekre jutó támogatás pályázható. A pályázatban az
étkeztetést 44 napra 2015. június 16-tól 2015. augusztus 14-ig vállalja önkormányzatunk. Egy
rászoruló gyermekre jutó napi 440.- forint összeggel számolva ez 4.975.520.- forint pályázati
támogatás igénylését jelenti.
Az étkeztetés lebonyolítását, az elmúlt évekhez hasonlóan a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
bevonásával a Garay Általános Iskolában biztosított meleg ebéddel kívánjuk lebonyolítani. A
pályázat napi bruttó 440.- forintos étkezési normát határoz meg, az általános iskolás
gyermekek étkeztetésére meghatározott nyersanyagnorma és rezsiköltség alapján. Egy ebéd
elıállítási költsége a Diákétkeztetési Kft.-nél 591.- forint. Annak érdekében, hogy a hátrányos
helyzető gyermekek az év közben megszokott minıségő ellátást kapják, javasoljuk, hogy a
257 gyermek, 44 napon történı 440.- forintos étkezési költségét, adagonként, 151.2

forint/adag többletköltséggel finanszírozza, ez összességében 257 adagnál 1.707.508.- forint
önerıt jelent.
Az önkormányzat – a pályázat segítségével, és önerı biztosításával – összesen 6.683.028.forintot fordíthat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére 2015. évben.

dr. Tóth Gyula: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztést
a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 35/2015. (V.07.) SZEB határozata
2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázat jóváhagyása és kiegészítı
támogatás biztosítása
(1. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének a 100. számú, 2015. évi nyári gyermekétkeztetési
pályázat jóváhagyása és kiegészítı támogatás biztosítása elıterjesztést.
Határidı: 2015.05.07.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
A bizottság elnöke a rendkívüli nyilvános ülést 15.00 órakor berekeszti.
K. m. f.
dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Ferencz Zoltán József
jegyzıkönyv-hitelesítı
Készítette:

Berbuch Miklós
bizottsági referens
Ellenjegyezte:

dr. Varga Katalin
jegyzı
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