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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott soron
kivüli üléséről.
Jelen vannak: Kamarás Zsolt polgármester-levezető elnök, Matastik Pálné dr., Dr. Katona Gábor,
Tarkó László, Kun László, Patocskai László, Csomor Gábor
Tanácskozási joggal jelen van: Vankóné Jekli Anikó jegyző
Kamarás Zsolt Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, a Testület
határozatképes. A meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot.

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás
nélkül, 7 igen, Onem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

44j2015(V.6.) számú Határozat a napirend elfogadásáról
Tiszaroff KözségiÖnkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:

l.

2015.évi nyárigyermekétkeztetés

2015. évi nyári gyermekétkeztetés
Kamarás Zsolt: 2015. évben is lehetőség nyílik az önkormányzatok szamara, hogya
gyermekszegénység
elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítására, annak
megszervezésére támogatást igényeljenek. A támogatási kérelem elektronikus rögzítésére
május 7-ig van lehetőség ezért szükséges a Képviselő-testület soron kivüli döntése arról, hogy
a fenti feltételekkel kiván-e támogatást igényelni a nyári gyermekétkeztetés biztosítására,
vállalja-e, hogy őstermelőtől, önkormányzati konyhakertből származó terméket is felhasznál,
és az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot biztosít a gyermekek számára.

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás
nélkül, 7 igen, Onem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

45j2015.(V.6.) számú határozat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetési
programban való részvételről
1. Tiszaroff Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

döntött

arról,

hogy az emberi

erőforrások minisztere által a gyermekszegénységelleni program keretében nyári étkeztetés
biztosítása támogatására meghirdetett

pályázati felhívásra támogatási kérelmet kíván

benyújtani, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére
ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított napi egyszeri meleg étkeztetéshez.
2. Tiszaroff

Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

vállalja,

kapcsolódóan szabadidős programot biztosít a gyermekek számára.

o

hogy az étkeztetéshez

3. Tiszaroff Községi Önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy az ételt az alapanyag
megvásárlására fordított

támogatási összeg legalább 30%-ának megfelelő mértékben a

Pályázati felhívás 9. A) 3. pontjának al-fl pontban meghatározott szerint megtermelt vagy
előállított

alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati feladatkörében

termelteti.
Felelős: KamarásZsolt polgármester
Határidő: 2015. május 6.

Erről értesül:
Magyar Államkincstár
KamarásZsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző

Kamarás Zsolt: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, megköszönöm a képviselők munkáját, az
ülést bezárom.

Jegyzőkönyv-vezető
Rézsó Mihályn~r
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