
1 
 

 

 

  

VVáámmoossppéérrccss  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  
  

KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  
 

 
 
 

 
 

  

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
Rendkívüli 

 

NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

  
 
 

2013. szeptember 18. napján 
 
 

 
 
 



2 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 18. napján, 
14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  

  Lakatos József települési képviselő,  
                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, 
    Kosztin Mihály települési képviselő, 
                          Rácz Ildikó települési képviselő, 
 Csuth Imréné települési képviselő 
    Deákné Demjén Ilona települési képviselő 
 
Távol maradt: Gálfi József települési képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Szabóné 
Miavecz Ildikó Városfejlesztési, építéshatósági és műszaki irodavezető, Bökönyi Zsolt Adó és 
költségvetési irodavezető 
 
Vendég: ------------------ 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata? 
Amennyiben nincs ismertettem a napirendi pontot.  
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Kérem szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 
értelmében a célhoz kötött, de fel nem használt támogatásról 2013. szeptember 25-ig le kell mondani 
és az erről szóló határozatot az elszámoláshoz csatolni szükséges.  
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A szociális nyári gyermekétkeztetést önkormányzatunk 2013. június 17. és 2013. augusztus 30. 
közötti időszakban 54 munkanapon keresztül folyamatosan biztosított. Az étkeztetésben 
településünkön az iskolások, valamint az óvodások – az óvodai szünet ideje alatt – részesültek.  
 
A pályázatunk alapján 347 gyermek 54 napon keresztül történő étkeztetésére kapott előleget az 
önkormányzat 8 244 720 összegben (347 fő * 54 nap *440 Ft/fő/nap).  
 
A 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetés pénzügyi elszámolása elkészült, mely alapján összesen 
17 072 adag étel számolható el. (Ez azt jelenti, hogy 54 napon keresztül, naponta átlagosan 316 
gyermek részesült napi egyszeri, kétfogásos meleg étkezésben.) 
 
A számított támogatás összege 7 511 680 Ft (17 072 adag* 440 Ft).  
 
Fentiek alapján a 733 040 Ft összegű (8 244 720 Ft – 7 511 680 Ft) fel nem használt előleget a 
központi költségvetés részére a jogszabályban meghatározott időpontig vissza kell fizetni, illetve a fel 
nem használt támogatás összegéről határozatban szükséges lemondani. Az elhangzottakkal 
kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek?  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Nem az előterjesztéshez lenne hozzászólásom, azzal teljes mértékben egyet értek. A 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan sok információ jutott a birtokomba, amelyet én már több 
személlyel is megbeszéltem. Teljes mértékben felháborít az, hogy egyes személyek, aki igénybe 
vették a nyári gyermekétkeztetést, hogyan pocskondiázták az ebédet úton - út félen. A jövőt illetően 
az lenne a javaslatom amennyiben lehetséges, nyersanyag formájában – heti bontásban- adjuk oda 
részükre a normatívát és mindenki főzze meg saját íze szerint.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A normatívát csak törvényi meghatározás szerint lehet felhasználni. Két lehetősége van, meleg 
étkeztetés vagy konzerv formájában tartós élelmiszer, amelyre azt mondtuk anno, hogy azt 
eladhatják. Sajnos akármennyire jót szeretnénk cselekedni, mindig vannak elégedetlen emberek, de 
azt is tudom, hogy sokan nagyon örültek ennek a lehetőségnek. Véleményem szerint jól főznek a 
konyhán, mivel a rendezvényeinken is ők készítik az ételt. Nem volt kötelező senki számára igénybe 
venni a nyári gyermekétkeztetést. Egyébként azt is törvény határozza meg, hogy kik azok, akik 
jogosultak az igénybevételre. További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2013. (IX.18.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a települési 
önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV.30.) EMMI rendelet alapján kapott 
8 244 720 Ft összegű – előlegként folyósított – támogatásból 7 511 680 Ft-ot használt fel célhoz 
kötötten.  
 
A fel nem használt 733 040 Ft összegről Vámospércs Városi Önkormányzat lemond és azt a 
rendeletben előírt határidőig a központi költségvetés részére visszafizeti.  
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás elszámolásával és a fel 
nem használt támogatás visszafizetésével kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.  

 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 25.  
    
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14:14 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
   
 

Kmf. 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


