JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Czibere Lajos,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor ,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr.Sós Csaba aljegyző,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Boros Lajosné
Csendes Ferenc
Dr. Danka József képviselők
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 6 fő képviselő jelen van, így a
testület határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Czibere Lajos és Korcsmáros
Sándor képviselőkre, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.
Beke Imre polgármester, ezt követően a meghívóban közölt napirendi
pontokat tette fel szavazásra, és kérte a testület tagjait, hogy fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat 6 igen
szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja:

-21./ Előterjesztés a 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó
pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó
pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 2015. évi szociális nyári
gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtására, melynek írásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy szociális nyári étkeztetésre nyújtunk be pályázatot, melyet a
szakemberek elkészítettek. A támogatás összege 440,-ft/nap egy rászoruló
gyermekre. Az iskola és az óvoda konyhájában lesz biztosítva az ebéd. Most
kevesebb gyermek van , mint tavaly volt. 404 gyermekre igényelünk
támogatást , mely 100 %-os, önerő nélküli.
Czibere Lajos képviselő, megigényelt támogatás összeg minimum 34 %, ha
kevesebb a gyerek, akkor is ennyi, vagy 404 gyerekre kell igényelni?
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, több éves tapasztalat alapján a
megigényelt támogatást minden éven megkaptuk, bízunk benne, hogy most is
úgy lesz.
Három milliárd forintot különített el erre a célra a Kormány. Bízik benne, hogy
eredményes lesz a pályázatunk.
Czibere Lajos képviselő, ez az összeg kb. 10 millió forintot jelenet.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, pontosan 9.421 eft támogatást jelent.
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy elkészült az iskolában az uj
konyha, most ki lehet próbálni a kapacitását. Az uj konyhákkal 1700 főre
tudnak főzni. Bár elsősorban a szülőnek lenne a kötelessége ellátni a
gyermeket,
de sajnos vannak azért rászorulók is.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, fel kell használni az elnyert összeget.
Most változás van, ha hiányzik egy gyermek, - beteg lesz - arra is megkapjuk
a normatívát, és szét kell osztani az aznap étkező gyerekek között.
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Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak
alapján a 2015 évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
A pályázatot 404 fő gyermek étkeztetésére nyújtja be. Az önkormányzat a
saját fenntartású konyháin biztosítani tudja a 404 fő gyermek étkeztetését.
Az önkormányzat vállalja, hogy a jogszabály előírása szerint az
élelmiszereket 40 km-es körzeten belüli kistermelőtől, őstermelőtől vásárolt,
illetve saját előállítású zöldség felhasználásával oldja meg az alapanyagbeszerzés minimum 30 %-át. A nyári étkeztetésben résztvevő intézmények
vállalják, hogy az étkeztetés idejére megszervezik a gyermekek felügyeletét,
szabadidős tevékenységét.
A pályázat nem igényel önerőt, 100 %-os támogatású. A Képviselő-testület
felkéri a Közgazdasági és Pénzügyi Irodát, hogy a támogatás felhasználásáról
2015. szeptember 24-ig számoljon el a MÁK információs rendszerében.
Felkéri a testület a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására
és a támogatás jogszerű felhasználására és elszámolására.
Határidő:
Felelős:

2015. május 7, illetve 2015. szeptember 24.
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2015. (V.06)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak
alapján a 2015 évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
A pályázatot 404 fő gyermek étkeztetésére nyújtja be. Az önkormányzat a
saját fenntartású konyháin biztosítani tudja a 404 fő gyermek étkeztetését.
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élelmiszereket 40 km-es körzeten belüli kistermelőtől, őstermelőtől vásárolt,
illetve saját előállítású zöldség felhasználásával oldja meg az alapanyagbeszerzés minimum 30 %-át. A nyári étkeztetésben résztvevő intézmények
vállalják, hogy az étkeztetés idejére megszervezik a gyermekek felügyeletét,
szabadidős tevékenységét.
A pályázat nem igényel önerőt, 100 %-os támogatású. A Képviselő-testület
felkéri a Közgazdasági és Pénzügyi Irodát, hogy a támogatás felhasználásáról
2015. szeptember 24-ig számoljon el a MÁK információs rendszerében.
Felkéri a testület a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására
és a támogatás jogszerű felhasználására és elszámolására.
Határidő: 2015. május 7, illetve 2015. szeptember 24.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az
ülést 7,45 órakor berekesztette .
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Beke Imre
polgármester
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jegyző
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Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők
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