
Mono storap áti közs ég Önko rm ány zata Képvis elő-testülete
8296. Monostorapáti, Petőfi u.123.
Szám: 1405-612015.

Jegyzőkönyv

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testíilete 2015. május 11-én
(hótfőn) I7,30 őrukezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormanyzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi v.I23.

Jelen vannak:
Takács Péter polgármester
Vigh Elemór alpolgármester
Gulyás Erzsébet képviselő
MolnárAndrea képviselő
Soós Gyula képviselő
Varga János képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Széll Pál képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyző
Soós Gyula Bokréta Nagycsaládos Egyesület elnöke
Varga János Egervölgye Sportegyesület elnöke

Jegyzőkönywezetőz

Takács Lászlőné jegyző

Takács Péter polgármester: köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállap ította, hogy a
megválasztott 7 képviselőből 6 ftí jelen van) a testi,ilet határozatképes.
Egy napirendi pontot javasolt megtárgyalni a rendkívüli testületei ülésen a nyáÁ
gyermekétkeztetési támogatás pályéaatot.

Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testiilete hatátozathozatal nélktil,
egyhangulag ó igen szavazattal elfogadta az alábbi:.

N A P I R E N D E T: 1./ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
biztosítása

Előadó: Takács Péter polgármester
Napirend:

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a2015. évi központi költségvetésről szőIő 2014.
évi C, törvény 3. mellóklet I.3. pont szerint,,Gyermekszegénység elleni program keretében a
nyári étkeztetés biztosítása" jogcímen páIyánatot lehet benyújtani Elmondta, hogy
páIyázatot a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után lehet benyújtani. 63

ftí részesül ebben az ellátásban, 3a Yo részéte - 18 fő - nem kell önerőt biztosítani.



Kérte a képviselők véleményét, hozzászőIását.

Gulyás Erzsébet képviselő javasolta apá|yázatot benyújtani, ne hagyják ki ezt a lehetőséget.

Varga János képviselő kérdezte, hogy az ebédet helyben kell-e elfogyasztaní, vagy az
elvihető?

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az ebédet helyben kell elfogyasztani.
Véleménye szerint nem mindenki igényli aki jogosult rá,ha a szülő otthon van akkor nem
veszi igénybe az ebédet.

Ismertette a határozat tew ezetet, és kérte annak elfogadását.

Képviselő-testtilet egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartőzkodás nélkiil
meghoztaaz alábbi;

46t201,5.(Y.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t

Monostorapáti község ÖnkormányzataKé,pviselő-testiilete páIyázatot nyújt
be az Emberi Erőforrások minisztere á|tal a Magyarország 20|5. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3.pont
szerint,,Gyermeks ze gény ség ell eni pro gram keretéb en nyári étkeztetés
b izto sítás a" j o gcímre |<tírt p áIy ázatr a.

A program keretében 18 fcí rászorult gyermek 43 munkanapon át - összesen
774 mutkanap - történő étkeztetését biztosítja.

Utasítja a polgármestert, hogy apályáuatot nyújtsa be.

Felelős: Takács Péter polgármester

Hatád.dő: Azowta|

Takács Péter polgármester azülést 18 órakorbezárta.

k.m.f.t.

\_
Takács péter

polgármester


