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KISZOMBOR 

 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 142/2011.(V. 10.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy a települési önkormányzatok részére szociális nyári 
gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és 
elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet által 
meghatározott feltételek alapján nem kíván pályázatot benyújtani. 
 
A gyermekek mindenekfelett álló érdekének szem elıtt tartásával önkormányzatunk pénzügyi 
lehetıségeinek figyelembevételével gondoskodni kíván a rászoruló, ellátandó gyermek nyári 
étkeztetésének részbeni megoldásáról.  
 
Az iskola és a gyermekjóléti szolgálat együttes felmérése alapján 72 fı gyermek részére 
igényelték a nyári étkeztetés biztosítását. 
 
Önkormányzatunk a Szent Gellért Borház és Étterem Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi 
és Termelı Egyéni Cégtıl 523,60-Ft + (25%) ÁFA, összesen 654,50 Ft-ért vásárolja az 
iskolai ebédet. 
 
Amennyiben az önkormányzat 20 napra (a tanítás utolsó napját követı naptól 20 
munkanapon) 72 fı gyermek étkeztetését biztosítja (654,50 Ft/adag x 72 fı x 20 nap), az 
942.480,- Ft tényleges költséget jelent.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti elıterjesztést vitassa meg, és hozza meg 
döntését a határozati javaslatnak megfelelıen. 
 
 
Kiszombor, 2011. május 25. 
 
 Tisztelettel: 
 
 Szegvári Ernıné 

 polgármester 



Tárgy: Nyári gyermekétkeztetés 
 
______/2011.(V. 31.) KNÖT h. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a nyári 
gyermekétkezetés tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az iskola és a gyermekjóléti szolgálat együttes 
felmérése alapján 72 fı gyermek részére biztosít nyári gyermekétkeztetést a tanítás utolsó 
napját követı naptól 20 munkanapon keresztül.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 20 napra 72 fı gyermek 
étkeztetését biztosítja (654,50 Ft/adag x 72 fı x 20 nap) 942.480,- Ft összegben. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti összeget az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésben ………………………biztosítja 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


