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39/2015. 

E L Ő T E R J E SZ T É S 
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 

2015. áprilisi ülésére 
 

Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

pályázat benyújtására lehetőség nyílt.  

A pályázat célja: Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai 

gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő - tálaló konyha, 

és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) 

létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében. 

A pályázók köre:  Települési önkormányzat, vagy társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési 

önkormányzat (továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot. 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

- elektronikus feltöltés lezárása: 2015. május 29.16:00 
- papír alapon történő benyújtás: 2015. június 1. 
 
Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere jelzéssel élt a Társulás Társulási Tanácsa felé, hogy 
jelen előterjesztésben bemutatott pályázatot kíván benyújtani.  
 
A fentiek értelmében a pályázat benyújtásához szükséges a Társulás Társulási Tanácsa határozata arról, 
hogy a tárgyi pályázat benyújtását indokoltnak tartja, tekintettel arra, hogy az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Tömörkényen lévő szociális szolgáltatásokat működtető Gondozási Központ 
Rózsafüzér Szociális Otthon fenntartója, ahol az étkeztetés folyik.  

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

Indítványozzuk az előterjesztés és mellékletei megtárgyalását és a határozati javaslat változtatás nélküli 

elfogadását. 

C s a n y t e l e k, 2015. április 28. 
      Tisztelettel: 
 

     Forgó Henrik 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa Elnöke 

Kató Pálné 
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője 

Társulási Törvényességi felelőse 
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…./2015. (V. 30.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 
1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormnyzati Társulás Társulási Tanácsa fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, elfogadta és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 
irányuló - mint a szociális szolgáltatások fenntartója – a szolgáltatásfejlesztés szükségességét 
kinyilvánítja, támogatja a tárgyi pályázat benyújtását a Társulás székhely települése: 
Csanytelek Község Önkormányzata által. 
 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa támogatja a Társulás székhelye szerinti települési önkormányzatot, mint 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. 
pontjában foglalt önkormányzati közfeladatok végrehajtására kötelezettet abban, hogy hatalmazza fel 
Kató Pálné jegyzőt, a társulás törvényességi felelősét a tárgyi pályázattal összefüggő szükséges 
intézkedések megtételére és Forgó Henrik polgármester urat a tárgyi pályázat benyújtására, 
dokumentumok aláírására. 

Végrehajtás határideje:  pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. május 29. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
    Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
- Tömörkény Község Önkormányzata (Tömörkény) 
- Kató Pálné jegyző, a társulás törvényességi felelőse 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 


