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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 8-án megtartott 

rendkívüli nyilvános üléséről  

 

Jelen vannak:   Katonáné dr. Venguszt Beatrix  polgármester 

   dr. Nagy István   alpolgármester 

   Bokodi Szabolcs  képviselő 

   Csillag Tibor    képviselő 

   dr. Szeredi Péter  képviselő 

 

 

Távol:    Mészáros Tamás   alpolgármester 

Dornyiné Eigner Ágnes  képviselő 

   Jankyné Kővári Csilla  képviselő 

   Setét Vilmos   képviselő 

 

Jelenlévő meghívottak: 

 

   Tóth Jánosné    jegyző  

    Vakánné Petrovics Ildikó  hatósági irodavezető 

   Kiss László    vállalkozó 

   

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:   

Köszöntötte a rendkívüli nyilvános ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat és az ülésen jelenlévő 

meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből 5  fő 

az ülésen jelen van.   

Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pont tárgyalására. Kérte a képviselő-testület tagjait, 

hogy akinek új napirendi pont felvételére javaslata van, tegye meg. Új napirendi pont felvételére 

javaslat nem hangzott el.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bokodi Szabolcs és  Csillag Tibor képviselő-testületi tagokat javasolta.  

Kérte a képviselő-testületet, hogy a  meghívóban kiadott napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyv 

hitelesítőkre tett javaslatot fogadja el. 

 

A képviselő-testület  5 (öt) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban 

kiadott napirendi pontokat elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bokodi Szabolcs és Csillag 

Tibor képviselő-testületi tagokat megválasztotta.  

 

Napirendi pont:  

 

1./ 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetés 

     Előterjesztő: jegyző 

     Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága, Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

Napirendi pont tárgyalása:  

 

1./ 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetés 

     (Előterjesztés, határozati javaslat, vállalkozó nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet a Humán Erőforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság  rendkívüli együttes 

nyilvános ülésén tárgyalta volna meg. Sajnos az együttes bizottsági ülés megtartására nem kerülhetett 

sor, mert mindkét bizottság határozatképtelen volt. Az ügy azonban nem tűr halasztást, ezért előzetes 

bizottsági javaslat nélkül kéri, hogy a testület tárgyalja meg a 2012. évi szociális nyári 

gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést. 
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Felkérte Vakánné Petrovics Ildikó hatósági irodavezetőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a 

napirenddel kapcsolatos tudnivalókról.  

 

Vakánné Petrovics Ildikó hatósági irodavezető: 

Az elmúlt évhez hasonlóan ez évben is lehetősége van az önkormányzatnak a szociális nyári 

gyermekétkeztetés céljából nyújtható állami támogatás igénylésére, az idevonatkozó megváltozott  

jogszabályi feltételeknek megfelelően. 

Elmondta, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára 

biztosítható az étkezés, feltétel az is, hogy ezen gyermekek még nem töltötték be a 18. életévüket. Az a 

gyermek részesülhet étkeztetésben, akinek adott napokon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultsága fennáll.  

Az alábbiak szerint tájékoztatta a jelenlévőket a települési önkormányzatok részére szociális nyári 

gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének folyósításának és 

elszámolásának rendjéről.  

Az elszámoláshoz szükséges csatolni az étkeztetés biztosítására kötött szerződést, az étkeztetést 

biztosító által az önkormányzat nevére kiállított számlát,  az étkeztetést biztosító nyilatkozatát arról, 

hogy ételei a feltételeknek megfelelően készülnek el. 

Abban az esetben, ha az önkormányzat nem vállalt önerőt, és nem kapta meg a teljes igényelt 

támogatást, akkor elegendő annyi gyermek részére biztosítani az étkezést, mint ahány fő étkeztetése a 

támogatásból 100 %-ban biztosítható.  Az étkeztetési napok száma 44-54 napig terjedhet. 

Az egy gyermekre jutó igényelhető támogatási összeg 440,- Ft/nap/fő. A megigényelt összeg legalább 

24 %-át  megkapják az önkormányzatok támogatásként, melyről a megadott határidőig el kell 

számolni A településen jelenleg 155 kiskorú és 12 nagykorú részesül rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben, melyből a jogszabály alapján csak a kiskorúak vehetők figyelembe.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 42 gyermek esetében látja indokoltnak a támogatást. A 155 

fő 25 %-a azonban 39 fő, ennél több gyermek támogatását az önkormányzatnak önerőből kellene 

megoldania.  

Az étkeztetést tavaly Kiss László vállalkozó biztosította, aki az idén is vállalná ezt. Írásban 

nyilatkozatot tett arról, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelően tud számlát adni, illetve az 

étkeztetést  720,- Ft/nap/fő áron tudja biztosítani, ebből az állami támogatáson felüli részt saját maga 

támogatásként nyújtaná.  

Az önkormányzatnak a támogatási  igényt 2012. május 10-ig kell benyújtania.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A tavalyi évben 18 gyermek étkeztetését támogatta az önkormányzat 45 munkanapon keresztül, 

melyre 150.000.- Ft összegű támogatást kapott. A Csákvár Jövőjéért Közalapítványon keresztül 

érkezett  támogatás összege  47.000.- Ft  volt, illetve 262.000.- Ft összegben került kiegészítésre a 

támogatási összeg az önkormányzat 2011. évi költségvetés tartalékalapjából.   

Sajnos jelenleg az önkormányzat nincs olyan anyagi helyzetben, hogy önerőt tudjon biztosítani a 

gyermekek nyári étkeztetéséhez.  

 

Csillag Tibor képviselő: 

Megkérdezte, hogy hány főt tesz ki a 25 %? Mennyi egy gyermek után járó támogatás a központi 

költségvetésből?  

 

Vakánné Petrovics Ildikó hatósági irodavezető:  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorúak 25 %-a 39 főt jelent. A támogatás 

összege  440,- Ft/nap/fő. A vállalkozó 720.- Ft/nap/fő összegért  biztosítja az étkezést, a 440,- Ft és az 

étel ára közötti különbözetet azonban Kiss László magára vállalná. Erre vonatkozóan írásban 

nyilatkozott.   

 

Kiss László vállalkozó: 

Írásban tett nyilatkozatát megerősíti és elmondta, hogy a 720,- Ft/nap/fő  és a 440,- Ft közötti 280,-

Ft/nap/fő különbözetet támogatásként magára vállalja, bármennyi létszámról történik a döntés.  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Javasolja, hogy 44 napra, 39 főre igényeljék meg a támogatást, de ehhez önerőt az önkormányzat nem 

tud a 2012. évi költségvetéséből biztosítani, mert nincs meg a fedezete, hiszen a jelenlegi szükséges 

felújításoknak sincs forrása. Amennyiben a támogatást az önkormányzat megkapja, úgy 10 gyermek 

részére tudja önerő nélkül a nyári  étkeztetését megoldani.  

 

Bokodi Szabolcs képviselő:  

Egyetért azzal a javaslattal, hogy 39 gyermek részére önrész biztosítása nélkül 44 munkanapra 

igényelje meg az önkormányzat a támogatást.  

 

Csillag Tibor képviselő:  

A javaslatot a maga részéről elfogadja.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2012. (V. 8.) határozata 

a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igényléséről  

 

1./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális nyári gyermekétkeztetés 

céljából nyújtható állami támogatásra a jogszabályi feltételeknek megfelelően igényt nyújt be.  

 

2./ A támogatás erejéig vállalja, hogy 2012.június 18-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban 44 

munkanapon keresztül biztosítja 39 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

részére az étkeztetést.  

 

3./ A szociális nyári gyermekétkeztetéshez önerőt nem biztosít.  

 

Határidő: 2012. május 10.  

Felelős:  polgármester, jegyző 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a rendkívüli képviselő-testületi ülést 

17.00 órakor berekesztette.  

 

- k m f –  

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix       Tóth Jánosné  

polgármester         jegyző  

 

 

 

 

Bokodi Szabolcs        Csillag Tibor  

jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő   

 


