
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2019. július 19-én megtartott  
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
149/2019. Kth. 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtásáról szóló 
103/2019.Kth. számú Képviselő-testületi határozat módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2019. Kth. számú 
határozat 1. pontját a következők szerint módosítja: 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pontja szerint, az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Bölcsődei főzőkonyha (6400 
Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17., hrsz. 4730/21) kapacitásbővítésére, ennek 
keretében diétás konyha kialakítására pályázatot kíván benyújtani 17.614.726,-Ft 
támogatási összegre. A Képviselő-testület a pályázat önerejét a 2019. évi költségvetés 
terhére biztosítja 3.108.482,-Ft összegben. A Képviselő-testület megbízza a 
Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 
megtételére, dokumentumok aláírására, az előkészítő feladatok elvégzésére, és 
nyertesség esetén a pályázat megvalósítására. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2019.Kth. számú 
határozatot az alábbi 3. ponttal egészíti ki: 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 
információk alapján megállapítja, hogy az utóbbi években egyre növekszik a speciális 
diétára szoruló óvodás és bölcsődés gyermekek száma, továbbá speciális étkezésre 
jelentős igény mutatkozik, ami naponta kb. 60 adag készítését tenné szükségessé, ám a 
főzőkonyha infrastrukturális hiányosságok miatt nem tudja a diétás étrendre szoruló 
gyermekeket ellátni, mivel a feltételek nem biztosítottak. Kiskunhalas Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat célja a diétás 
konyha kialakítása és a működtetés feltételeinek megteremtése. 

 
Határidő: 2019.július 22. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  
Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 



 

 

 
K. m. f. 

 
 
Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző helyett: 

       dr. Rékasi Cecília aljegyző s.k.  

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Hunyadi Péter s.k.      Laskovicsné Terzics Edit s.k.  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 2019. július 19. 

 


