
Kapolcs község Onkormányzata Képviselő-testülete
8294. KaBolcs. Kossuth u. 62.
Szám: I4a4-5/2aI5.

Jegyzőkönyv

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testtilete 2015. május 7-én
(csütörtökön) 11.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi 1.123.

Jelen vannak:
Göntér Gyula polgármester
Horváth Ferenc alpolgármester
Kocsis Csaba képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Dobosi Ferenc képviselő
Mohos Attila képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlóné jegyző
Török Józsefné ftíelőadó

Jegyzőkönyvvezető:

Takács Lászlőné jegyző

Göntér Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 3 fő jelen van, a testtilet határozatképes.
Egy napirendi pontot javasolt megtargyalni a rendkívüli testtiletei ülésen a nyái'
gyermekétkeztetési támo gatás pályínatat.

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testtilete határozathozatalnélkűl, egyhangúlag 3
igen, szavazattal elfogadta az alábbi:

N A P I R E N D E T: 1./ Nyári gyermekótkeztetés támogatásához páIyíuat benyújtása
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Napirend:

Göntór Gyula polgármester elmondta, hogy a2015. évi központi költségvetésről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3" pont szerint,,Gyermekszegénységelleni program
keretében anyám étkeztetés biztosítása" jogcímen pályáuatot lehet benyújtani . Felkérte Török
Józsefnét, hogy ismertesse a javaslatot.

Török Józsefné főelőadó elmondta, hogy páIyázatot a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek után lehet benyújtani" 26 fő részesül ebben az e|láttásban, 30 oÁ részére
- 7 fő - nem kell önerőt biztosítani. 2015.június 16 és augusztus 26 között 43-53 munkanapra
napi 440.-ft. összegre lehet pályázni. Maximum 14 fő részesülhet étkezésben, további 7 fő
költsége az önkormrányzatot terheli. 43 napot javasolt megállapítani.
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GÖntér Gyula polgármester megköszönte akiegészitést és kérte a képviselőkhozzászőIását,
javaslatát.

Kocsis Csaba képviselő kérdezte, hogy működik ez
helyen elfogyasztj ák az ebédet,vagy elszállitlak?

Göntér Gyula polgármester vélemény szerint mind
vállalkozővallehetneazétkeztetéstbiztosítani.

technikailag, a gyerínekek egy kijelölt

a két megoldás működik. Mohos József

Horváth Ferenc alpolgármester véleménye szerint először fel kellett volna mémi az
igényeket, lehet hogy leigényelik a támogatást, és az étkezést nem veszik igénybe a
gyermekek.

Török Józsefné főelőadó elmondta, hogy nincs idő a igényfelmérésre, ma be kell nffitani a
páIyánatot" A támogatási összeggel kell elszámolni, az önkorményzat saját fonása terhére
biztosíthad a az étkeztetést.

Kocsis Csaba képviselő kérdezte, hogy ha később jogosulttá válik valaki részesülhet-e
étkezésben?

GÖntér Gyula polgármester elmondta, hogy van rá lehetőség. Ismertette a határozat
tervezetet, és kérte annak elfogadását.

KépviselŐ-testtilet egyhangúlag, 3 igen szavazatta| e|lenszavazat és tartőzkodás nélkiil
megbozta az alábbi

31/2015.(V.7.)Ökt.sz. h a t á r a z a t a t

Kapolcs község Önkormányzata Képvi selő-testíilete p ály éaatot nyuj t b e
azEmbeú Erőforrások minisztere által a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló zaA. évi C. törvény 3. melléklet l.3.pont szerint
,,Gyermekszegénység elleni program keretében nyáir étkeztetés biztos itást'
j o gcímre klírt p ály ázatr a.

A program keretében 14 fő rászarrult gyermek 43 munkanapon át - összesen
602 munkanap -- történő étkeztetésé t biztositja.
A program megvalósításáhaz szükséges önerőt saját forrásból,
költségvetéséből fedezi.

Utasítja a polgármestert, hogy apályázatot nffitsa be.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: 2aI5. május 7.

Göntér Gyula polgármester azülést 11,30 órakor bezárta.
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