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TÁRGYA

Nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtásáról

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án 16,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről.

Jelen voltak:

Térmeg György
polgármester
Jákobné Szász Erika alpolgármester
Horváth Gergely
képviselő

Távol maradtak:

Pipellán István
Vinklár László

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett aljegyző
Térmeg György polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről 5 fő
képviselő közül 3 fő jelen van.
Javaslatot tett a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.

Elfogadott napirendi pontok:
1.
Nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtása
Előadó: Térmeg György polgármester
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1.

Nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy lehetőség van nyári gyermekétkeztetési pályázat
benyújtására. Mivel Vajta település a leghátrányosabb települések közé sorolható munkanélküliség,
társadalmi és gazdasági szempontok miatt, ezért 100 %-os támogatást élvez a település a pályázat
során. Javasolta, hogy az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot, mely során a vajtai hátrányos
helyzetben lévő gyerekek nyári étkeztetése biztosított legyen. A nyári étkeztetés 2015. június 16-2015.
augusztus 28. napig 50 napig biztosítsa az önkormányzat pályázat útján a napi egyszeri meleg étkezést
54 fő gyerek számára. A létszámot az aljegyzőnő állapította meg a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő határozatok alapján.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. A napirendi ponttal
kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozatot:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
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89/2015.(V.06.) önkormányzati határozat
Nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
gyermekszegénység elleni program keretében nyári
étkeztetés biztosítása elnevezésű pályázat elnyerésére
benyújtja igényét. Az önkormányzat a pályázatban 54
fő gyermek után igényli a napi egyszeri meleg étkezést
2015. június 16. – 2015. augusztus 28. napig 50
étkezési napra. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármester és a jegyzőt, hogy a pályázathoz
szükséges dokumentumokat aláírja.
Határidő: 2015. május 7.
Felelős: polgármester
Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 16,15 órakor a Képviselő-testület rendkívüli ülését berekesztette.

KMF
Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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