JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én megtartott
soron kívüli képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Boldog István polgármester
Kecskés Mihályné képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Dr. Gaszparjan Karen jegyző
Meghívott vendégként: Egyed Kun Andrea pénzügyi ügyintéző
Lakosság részéről: 5 fő
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő az
ülésen jelen van, Virágné Lukács Gabriella képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testület
határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Kecskés Mihályné képviselőket javasolja,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendi pont megtárgyalását,
mely a következő:
Napirendek:
1./ Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetésről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirend
Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetésről
Boldog István polgármester: a szociális nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban hívtam össze
a képviselő-testület rendkívüli ülését. A nyári gyermekétkeztetést a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők igényelhetik, mivel önkormányzatunk a
leghátrányosabb települések közé tartozik, ezért – amennyiben önkormányzatunk pályázatát
benyújtja – 100%-os támogatást élvez, feltéve, ha a jogszabályi feltételeket vállalja. A
feltételek a következőek: a gyermekeknek az ebédet intézményi keretek között kell
biztosítani, ezen idő alatt biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, valamint – ami a
legnagyobb problémát jelenti – szabadidős programot.
Azért jelent problémát a szabadidős program biztosítása, mivel a nyári gyermekétkeztetés
ideje alatt 1 főt ezért alkalmazni kell és az önkormányzatnak erre nincs pénze.

Dr. Gaszparjan Karen jegyző: 3. § a.) pontjában a két feltételnek, mely szerint a
gyermekfelügyeletet és a szabadidős programot biztosítani kell, meg kell lennie. Helyben kell
a gyerekeknek elfogyasztani az ételt, esetleg a kisgyermekekre lehet elszállítani. Meg kell
vizsgálnia az önkormányzatnak, hogy ezeket a feltételeket tudja-e vállalni, mert ha nem az
esetleges ellenőrzés során vissza kell fizetni a támogatást.
Boldog István polgármester: javaslom, hogy az önkormányzat 100 eFt-t önerőt biztosítson a
pályázathoz és akkor így nem kell vállalni a szabadidős program megszervezését. Újból fel
kell mérni az igényeket és megvizsgáljuk az elvitelt is.
Vágner Olivér képviselő: mindenképen pályázza meg az önkormányzat a nyári
gyermekétkeztetést a 70 fő gyermekre és meglátjuk mennyi támogatást kapunk.
Keresztes Péter Pál képviselő: javaslom én is, hogy adjuk be a pályázatot és legfeljebb, ha
annyira kevés támogatást kapunk, hogy nem tudjuk ideszállítatni a vállalkozóval az ételt,
akkor nem nyúlunk hozzá a pénzhez és visszaadjuk a pályázati összeget.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2012. (V.10.) önkormányzati határozata
a szociális nyári gyermekétkeztetés pályázat benyújtásáról
1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött, hogy a nyári
gyermekétkeztetésben a 23/2012.(IV.18.) NEFMI 6.§ (4) bekezdés b.) pontja szerint
pályázatát benyújtja.
2. Pályázathoz 100.000 eFt önerőt biztosít az általános tartalék terhére.
Határidő: 2012. május 10.
Felelős: Egyed Kun Andrea
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
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