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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2015.május 6-án tartott

rendkívüli, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015.május 6-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Helyszín: Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete: 13.00 óra

Jelen vannak:   Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Fehér József  képviselő
Harta János képviselő 
Lengyel Imre képviselő 
Mater Zsolt képviselő 

Az ülésről távol maradt: -

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA
Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel  köszöntöm  Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  rendkívüli  ülésén
megjelenteket: képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából valamennyi
képviselő jelen van. 
Az ülést megnyitom. 

JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
SZMSZ-ünk  rendelkezései  szerint  két  fő  jegyzőkönyv-hitelesítőt  választunk  minden  ülésen.  Az  ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona és Harta János  képviselőket javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

76/2015.(V.06.) Kt. határozat

A képviselő-testület a 2015. május 7-ei rendkívüli ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek
Németh Ilona és Harta János  képviselőket megválasztotta.

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
A felvetéssel egyetértek. Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirend elfogadását.
A  napirend elfogadása SZMSZ rendelkezése szerint vita nélkül, egyszerű többséggel elfogadott határozattal
történik. 
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Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem
szavazattal,  0  tartózkodással  az  ülés meghívóban szereplő napirendjét  elfogadta  és  az alábbi  határozatot
hozta:

77/2015.(V.06.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a  2015. május 6-ai rendkívüli, nyilvános
ülés napirendjét:

            1. Nyári gyermekétkeztetés biztosításáról való döntés

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1. Nyári gyermekétkeztetés biztosításáról való döntés

Szatmári Kornélia polgármester: 
2015.  évben  is  lehetőség  nyílik  a  települési  önkormányzat  számára,  hogy a  gyermekszegénység  elleni

program  keretében  nyári  étkeztetés  biztosítására  támogatást  igényeljen  a  nyári  gyermekétkeztetés

megszervezéséhez.  Településünk nem  minősül  hátrányos  helyzetű  településnek,  ezért  önerő  nélkül  a

rászoruló gyermekek 30 %-a után pályázhatunk támogatásra. A sikeresen pályázó települési önkormányzatok

az  általuk  megigényelt  támogatás  legalább  34  %-át  megkapják,  ez  az  alaptámogatás.  Az  előterjesztés

készítésének  időpontjában  165  kiskorú  gyermek  részesül  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben.

Javasolom a tisztelt  Képviselő–testületnek,  hogy önrész vállalása  nélkül  nyújtsa  be a  pályázatot.  Ez azt

jelenti, hogy 49,5 gyermekre lehet pályázni, a megigényelt támogatás 34%-át megkapják alaptámogatásként,

de vállalnák azt, hogy őstermelőktől szereznek be alapanyagot, így több támogatást is kaphatnak. Az iskola a

gyermekjóléti szolgálat közreműködésével felmérte a rászoruló gyermekeket.

A 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja egyhangúlag, igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  az alábbi
határozatot hozta:

78/2015.(V.06.) Kt. határozat
a nyári  gyermekétkeztetés  támogatása  iránti pályázaton való indulásról

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete elhatározza, hogy Magyarország

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3. pontjában

meghatározott Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

jogcímén támogatási  kérelmét  benyújtja,  önerő biztosítása  nélkül  a  pályázati  kiírásban

meghatározott gyermeklétszámra.

A rászoruló  gyermekeknek  2015.  június  16-tól  2015.  augusztus  14-éig  biztosítja  az

étkeztetést.

Határidő: 2015. május 7.(éjfél)
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester 

Szatmári Kornélia polgármester:
Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.



4

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

              

                   Németh Ilona             Harta János
 jegyzőkönyv-hitelesítő                          jegyzőkönyv-hitelesítő


