
1 

 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2013. május 14-én megtartott  

rendkívüli üléséről. 

 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület fsz. 13. tanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.  

 

 

Jelen vannak: 

Vámos Zoltán alpolgármester Csiger Lajos    

Bóta Gáspár    Molnár Istvánné   

Guti Árpád     Csirmaz József   

Csirmaz Zsolt     Malatinszky Károly    

Barsi László    Nyeste László   

 

 

Igazoltan maradt távol:   Dr. Fekete Zoltán polgármester  

     Takács József  

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Dr. Kovács András aljegyző 

Lengyel Erika munkatárs  

 

 

Vámos Zoltán  alpolgármester egyben levezető elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja a 

határozatképességet. A 12 fő képviselőből jelen van 10 fő.  Dr. Fekete Zoltán polgármester és 

Takács József képviselők jelezték, hogy a mai testületi ülésen nem tudnak részt venni. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz József és Csirmaz Zsolt  képviselőket. 

 

Ismerteti a meghívón szereplő napirendi pontot, melyhez hozzászólás, vélemény nem hangzik 

el, így azt  szavazásra teszi fel.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen 

szavazatával az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

130/2013. (V.14.) önkormányzati határozata  
 

Napirend megállapítása  

 

 

1.) A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző  

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

1.) A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről  

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  

 

 

Vámos Zoltán alpolgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kéri a képviselőket, 

hogy amennyiben kérdésük vagy véleményük van, azt most feltehetik.  

 

Csiger Lajos kérdezi, hogy az 50 nap az hogyan jött ki, tudják-e már milyen időszakot 

tartalmaz, ill. milyen programot szerveznek a gyerekeknek?  

 

Lengyel Erika munkatárs válaszában elmondja, hogy az előterjesztésben is szerepel, hogy 

augusztus 30-ig kell biztosítani az ellátást 44-54 munkanapon. 50 napban gondolkodtak, 

mivel felkészülési idő kell a Bayer Róbert Kollégiumnak és a Gyermekjóléti Szolgálatnak a 

gyermekétkeztetés lebonyolítására. Az 50 napot konkrétan mikor kezdik azt még nem tudják, 

de június 17.- augusztus 30. között kell történnie az ellátásnak. A gyermekek részére  

focikupa, strandfürdő, filmvetítés, kerékpár túra szervezését gondolták.   

 

Bóta Gáspár érdeklődik, hogy hol fog történni az étkeztetés, melyik épületben, és hány órától 

fog kezdődni. Kéri, hogy csak azok a gyerekek menjenek az étkezőbe, akiknek biztosítva lesz 

az étkeztetés.  

 

Lengyel Erika munkatárs a Bayer Róbert Kollégiumban lesz az étkeztetés, de helyi 

étkeztetésre nem kerül sor. Étkezési jegyet osztanak, azért kell, hogy a szülő ott legyen, és 

igazolja, hogy a gyereknek ő a szülője, és átveheti az ételt. Az étkeztetés általában de. 11.00 – 

14.00 óráig fog történni. 

 

Vámos Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy mi történik akkor, ha nem kapjuk meg a teljes 

támogatási összeget?  
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Lengyel Erika munkatárs amennyiben nem teljes összeget kapunk, akkor arányosan 

csökkentjük a támogatást, ill. a gyermekek létszámát. Azokat részesítik előnyben, akik jobban 

rászorultak, nagycsaládosok és nem részesült korábbi években nyári étkeztetésben.  

 

Vámos Zoltán alpolgármester miután több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így 

ismerteti a határozati javaslatot, majd azt szavazásra teszi fel.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen 

szavazatával az alábbi határozatot hozza 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

131/2013. (V.14.) önkormányzati határozata  

 

Támogatási kérelem benyújtása a szociális nyári 

gyermekétkeztetés biztosításához 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben is részt kíván 

venni a szociális nyári gyermekétkeztetési programban, ezért támogatási kérelmet 

nyújt be a szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításához 5.258.000.-Ft összegben. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Vámos Zoltán alpolgármester mivel több napirendi pont nem lévén, megköszöni a 

megjelenést, és az ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 Dr. Jakab Orsolya       Vámos Zoltán  

        jegyző        alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Csirmaz József       Csirmaz Zsolt  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 


