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Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a gyermekszegénység elleni 

program keretében nyári étkeztetés biztosítása céljából vissza nem térítendő költségvetési támogatásra 

az Emberi Erőforrások Miniszteréhez pályázatot nyújt be. 

A nyári gyermekétkeztetést az önkormányzat 2015. június 16 - augusztus 28. közötti munkanapokon  

összesen 53 munkanapon keresztül vállalja biztosítani. 

Az Önkormányzat a magasabb összegű alaptámogatás megállapítása céljából vállalja: 

a,)  hogy  az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot biztosít a gyermekek számára, 

b.) az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legálabb 30%-ának 

megfelelő értékben – 40 km távolságon belül lévő mezőgazdasági őstermelő, vagy kistermelő, 

vagy családi gazdálkodó által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához az alábbi 

nyilatkozatot tegye: 

„Alulírott Szőllős Sándor, mint a BOCSKIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT képviseletére 

jogosult személy nyilatkozom, hogy 

a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, 

b) az önkormányzat nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene 

jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

c) az önkormányzat megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50 §-

ában meghatározott követelményeknek (pályázat benyújtásakor nincs lejárt esedékességű, meg 

nem fizetett köztartozása, megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 

átlátható szervezetnek minősül stb.), 

d) az önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a 

költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsítja. 

Ezen nyilatkozatot a 2015. évi gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 

támogatására benyújtott pályázathoz tettem. „ 

A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt a 2015. évi költségvetéséből biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén az 

önkormányzati konyhát üzemeltető SAPEX Duett Kft-vel az étkeztetést megrendelő szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: 2015. május 7. 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

Bocskaikert, 2015. szeptember 17. 

 

A kivonat hiteléül: 

    

Szabó Ágnes 

jegyzőkönyvvezető 


