Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7/2015.
Jegyzőkönyv
Készült: 2015. május 5-én 14:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselőtestülete rendkívüli nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében
Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Gerber Csaba,
Hegedűs Sándor, Késics János, Martényi János, Tutti Tibor, képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető tanácskozási
joggal meghívottak.
Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 7 fő megjelent,
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Gerber Csaba és Hegedűs Sándor képviselőket
kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A napirendi javaslatot a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend
1.) Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés 2015. évi pályázatáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester

1. napirend
Csomor Tibor polgármester: A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
C. törvényben foglaltak értelmében idén, az elmúlt évek rendeleti úton történő
szabályozásával ellentétben, a települési önkormányzatoknak pályázniuk kell a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkezetése
támogatásához. Tekintettel a sürgető benyújtási határidőre, 2015. május 5-ére, rendkívüli ülést
hívott össze. A nyári gyermekétkeztetés bizotsítására támogatást azok a pályázó települési
önkormányzatok igényelhetnek, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan,
legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkezést biztosítanak a
rászoruló gyermekek számára a nyári szünidőben 2015. június 16. és augusztus 28. között.
Tekintettel a leghátrányosabb helyzetű települések közé való sorolásunkba, valamennyi
rászoruló gyermek után pályázhatunk önerő nélkül. Az igényelhető támogatás egy rászoruló
gyermekre jutó napi összege a tavalyival egyezően 440,- Ft. Javasolja, hogy támogassa a
testület a pályázat benyújtását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Csomor Tibor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határoztai javaslatot:

a) Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak ítéli, hogy a
gyermekszegénység elleni program keretében a rászoruló gyermekek részére a nyári
szünetben is biztosított legyen az egyszeri meleg étkezés. Ennek érdekében támogatja
a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtását.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására.
b) Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének, mivel Kölked halmozottan
hátrányos helyzetű település, az étkeztetés megszervezéséhez nem kell saját erőt
biztosítania.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2015. május 7.
Kölked Község Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2015. (V. 05.) számú határozat
a) Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak ítéli, hogy a
gyermekszegénység elleni program keretében a rászoruló gyermekek részére a nyári
szünetben is biztosított legyen az egyszeri meleg étkezés. Ennek érdekében támogatja
a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtását.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására.
b) Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének, mivel Kölked halmozottan
hátrányos helyzetű település, az étkeztetés megszervezéséhez nem kell saját erőt
biztosítania.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2015. május 7.

Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárta.

Kmft.

Csomor Tibor
polgármester

Gerber Csaba
jkv. hitelesítő

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Hegedűs Sándor
jkv. hitelesítő

