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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6. napi 

rendkívüli, nyílt testületi ülésén. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

 

Jelen vannak:  Lengyel György polgármester,  

Mórocz Lajos  

Pusztai Ádám, 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 dr. Lipták Péter jegyző; 

 Fekete Zita, kirendeltség-vezető.  

 Kapuné Sin Anikó vezető pénzügyi főtanácsos 

  

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető. 
 

Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlevőket, hogy 

Kis Bálint képviselő, egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésünkön. 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; 

választása Pusztai Ádám és Mórocz Lajos képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 

4 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadott.  

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen megküldött meghívó 

szerint javasol elfogadni.  

 

Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 
 

1./ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására pályázat 

benyújtása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

 

 

 



1. Napirendi pont: Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 

biztosítására pályázat benyújtása 

     

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A mai 

napon délben zárult le a felmérés, ami alapján, a Kardoskúton lévő 18 rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek közül 9-en igényelnek támogatást. 

Megkérem Hivatalvezető asszonyt ismertesse a részleteket.  

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: 5 főre nyújthatunk be pályázatot önerő nélkül, mert a 18 

főnek a 30%-áig biztosítja a pályázati kiírás, ezen felül, amennyinek még vállaljuk az 

önerejét, annyira még pályázhatunk. Ami azt jelenti, hogy 9 fő igényelné, tehát 7-re tudunk 

benyújtani pályázatot, ha vállaljuk, hogy 2 főnek fizetjük a napi 440 Ft-ot, ugyanis ennyit 

biztosít a pályázati támogatás és a  Fehér-tó étterem vállalja ebben az összegben az 

étkeztetést. A napok számáról lehet még dönteni, mert 43 és 53 nap között kell vállalni a nyári 

meleg étkeztetés biztosítását. A javaslatba 53 nap került, mert eddig is a maximumot adtuk 

meg. Ha megkapnánk a pályázatot mind a 7 főre, akkor 53 nappal 46640 Ft-ba kerülne. Azt 

beszéltük Jegyző úrral, hogy mivel nem biztos, hogy mind a 7 főre megkapjuk a pályázatot, 

így az önerő meghatározásánál ezt figyelembe kell vennünk. Dönthet most úgy a testület, 

hogy a felmerült igény alapján a 9 főnek mindenképpen biztosítja az önerőt a pályázati 

támogatáson felül. 

Mórocz Lajos, képviselő: Hideg étkeztetés is lesz? 

Lengyel György polgármester: Most meleg étkeztetésre van pályázati lehetőség. Az 

igénylők között nagyszámban vannak külterületi lakosok, így a tanyagondnoki szolgálatot is 

figyelembe kell venni, mert az ő feladatukat képezi a kiszállítás.  

Mórocz Lajos, képviselő: A meleg étkeztetés a nyári szünet idejére szólna és lesznek 

gyermektáborok is a településen. A táborban résztvevő gyerekek részére is ugyanúgy fog járni 

azon időszak alatt az étkeztetés vagy szünetelni fog? 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Mindennapos jelenléti ív van az átvételről.  

dr. Lipták Péter jegyző: Egy szabály van, hogy csak olyan személy veheti igénybe, aki 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.  

Lengyel György polgármester: Fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy úgy tudjuk biztosítani 

az étkezést a pályázat keretében, ha az étkeztetés napjain megtörténik az átvétel.  

Varga Pál alpolgármester: Támogatom a pályázatot, hiszen a tavalyi évben is a hideg és 

meleg étkeztetés is jól működött, a családok igénylik. A kiszállítást is meg tudjuk oldani. A 

magam részéről az 53 napot javaslom.  

Pusztai Ádám, képviselő: Középiskolások is igényelhetik? 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: 18 éves életkorig.  



dr. Lipták Péter jegyző: Szeptember elsejéig ne érje el a nagykorúság határát, azaz a 18. 

életévet.  

Lengyel György polgármester: A 2. számú határozatot kell kiegészítenünk azzal, hogy 9 

főig a szükséges önerőt biztosítjuk.  

Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása tegye meg! Amennyiben nincs, akkor 

kézfeltartással szavazzunk a kiegészített határozati javaslat elfogadásáról.  

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

                             

87/2015. (V.6.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy  

 

1. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírásra kerülő 

pályázati felhívás alapján támogatási igényt nyújt be Magyar 

Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságon keresztül, 53 napos 

nyári gyermekétkeztetés céljából, 

 

2. az elnyert támogatási összegen felül a szükséges önrészt 

biztosítja a 2015. évi költségvetési tartalék terhére, 

 

3. kijelöli a Gál és Márta Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft-t 

(5945 Kardoskút, Árpád sor 5. CG. 04-09-007334/17., adószáma: 

13877996-2-04., ügyvezető: Márta Mihályné) a 2015. évi nyári 

gyermekétkeztetés lebonyolítására,    

 

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2015. május 7. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni 

az aktív tanácskozást és 14,00 perckor az ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Lengyel György           dr. Lipták Péter 

   polgármester              jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 Pusztai Ádám                                        Mórocz Lajos  

    képviselő                                       képviselő   


