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Tisztelt Képviselő-testületek !
A gyermekek védelméről és a gyámügy igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) értelmében
a gyermekétkeztetési feladatok ellátása annak az
önkormányzatnak a kötelező feladata , amelynek területén a köznevelési intézmény
működik. Ez a kötelezettség attól függetlenül áll fenn , hogy az intézmény önkormányzati
fenntartásban vagy önkormányzati társulásban , illetve állami intézményfenntartó központ
által működtetett.
A törvény rendelkezései szerint az állami támogatást az intézmény működése hely szerinti
önkormányzat igényli , és a fizetendő térítési díjat is a feladatellátásra kötelezett
önkormányzat állapítja meg . ( Gyvt. 151.§ (2a) bekezdés )
A Zalahaláp Község Önkormányzata illetékességi területén működő köznevelési
intézményekbe járó gyermekek étkeztetése az önkormányzat által működtetett főzőkonyhából
történik.
A Gyvt. 151.§ (2) bekezdése értelmében az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e
feladatainak ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek , tanuló lakóhelye
szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.

A Zalahaláp Önkormányzat által működtetett főzőkonyha 2013. évi , a gyermekétkeztetéshez
kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzata 4.483.300.ft. működési hiányt mutat, amire az
állami támogatás és a szülők által fizetendő térítési díj nem nyújt fedezetet.
Az óvodai ellátottak esetében ez az összeg 1.499.200 ft. , ami a Sáskáról bejáró óvodás
gyermekekre gyermekszámarányosan számítva 24.987.ft./fő/ év.
A Sáskáról bejáró
12.526.ft. /fő/év.

iskolás gyermekekre gyermekszámarányosan számítva ez az összeg

Sáska Községből a közös fenntartású óvodába 18 gyermek , az iskolába 19 gyermek jár az
intézményekbe.
Az idei évtől jelentkező működési hiány teljes összegének finanszírozására Zalahaláp
Önkormányzatának nincs fedezete , emiatt az étkeztetésben részt vevő gyermekek számával
arányos összeg megtérítését kéri Sáska Önkormányzatától.
A hozzájárulás fizetés részleteinek rögzítése érdekében készült el a mellékelt Megállapodás
tervezet , aminek elfogadását kérjük a Tisztelt Képviselő-testületektől.
A gyermekétkeztetési feladatra jutó működési hiány részletes kimutatását intézményi
bontásban a jelen előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket , hogy az előterjesztést és a mellékelt Megállapodás
tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni , szükség szerint kiegészíteni , és a határozati
javaslatot elfogadni.
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2013. (II. 5. ) Képviselő-testületi határozat

1.) Zalahaláp , Sáska Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról szóló
Megállapodást és mellékletét elfogadják. Sáska Község
Önkormányzata 2013. január 1. napjától
a Zalahaláp
Önkormányzat illetékességi területén működő köznevelési
intézményekbe járó sáskai gyermekek étkezési díjához óvodás
gyermekenként 24.987ft/fő/év , iskolás gyermekenként 12.526
ft./fő/év , összesen:687.800.ft. hozzájárulást fizet Zalahaláp
Önkormányzatának egyenlő részletekben.
Zalahaláp , Sáska Községi Önkormányzatok Képviselőtestületek felhatalmazzák a Polgármestereket a Megállapodás
aláírására.
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