
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2015. május 05-én 08:00 órakor 

megtartott rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyve 

 

109/2015. (V. 05.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

110/2015. (V.05.) számú határozata a napirendi pont okról 

111/2015. (V. 05.) számú határozata a nyári gyermek étkeztetés lebonyolításához szükséges 
hozzájárulásról 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 05-én, kedden 08:00 
órakor tartott rendkívüli üléséről. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 (2162 Őrbottyán, Fő út 63.) 

Jelen vannak: Kmetty Károly   polgármester 

 Szabó István Ferenc  alpolgármester 

 Benedek Éva   képviselő 

 Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő 

 Dékány András   képviselő 

 Kollár Sándor   képviselő  

 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 

 Kiskuti Petra   aljegyző 

 Czeba Judit   jegyzőkönyvvezető 

Igazoltan távol:  Lehoczky Enikő   képviselő 

 Cserepka András   képviselő 

Kiss László István   képviselő 

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 
fővel van jelen, határozatképes.  

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a jegyz őkönyv hitelesít ő választásáról az alábbi határozatot hozta:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 109/2015. (V.05.) számú határozata a 
jegyzőkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 05-én 08:00 órakor tartandó 
rendkívüli ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Kollár Sándor képviselőt választja.  

Kmetty Károly polgármester: Szavazásra teszem fel a kiküldött napirendet, egy napirendi pontunk 
van, a nyári szociális gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása címmel. Aki a mai ülés napirendjét  
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-
testületének 110/2015. (V.05.) számú határozata a n apirendi pontról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 05-én 08.00.órakor tartandó 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Nyári szociális gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása 



 

 

 

2

Kmetty Károly polgármester: A pályázat kiírója a pályázathoz kérte a testületi határozat benyújtását, 
melyben a testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a nyári szociális gyermekétkeztetésre a 
pályázatot benyújtsa.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: A pályázati kiírást olvasva a kollégákkal arra a döntésre jutottunk, hogy a 
határozat szövegébe is kerüljön bele az ami a pályázati kiírás szövegében is szerepel,  hogy a 
rászoruló gyermekek 30%-át meg nem haladó mértékben, vállaljuk a gyermekek étkeztetését. 

Kmetty Károly polgármester: További kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki az előterjesztést ezzel a módosítással elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat képvisel ő-testületének 111/2015. (V. 05.) számú határozata a  
nyári gyermekétkeztetés lebonyolításához szükséges hozzájárulásról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az emberi erőforrások 
minisztere által a „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása 
támogatására” kiírt pályázatra benyújtja a támogatási igényét. Az önkormányzat vállalja, hogy a 
rászoruló gyermekek részére a napi egyszeri meleg étkeztetést a 2015. június 16. és 2015. augusztus 
28. közötti időszakban, legalább 43 munkanapon keresztül biztosítja a rászoruló gyermekek 30%-át 
meg nem haladó mértékben. A támogatás kiegészítésére szolgáló önerőt az önkormányzat éves 
költségvetési rendeletében az „Egyéb nem intézményi ellátások” előirányzaton biztosítja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 08:05 
órakor bezárta.   

 

Kmetty Károly Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester jegyző 

 

Kollár Sándor 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 

 


