1.melléklet
MEGÁLLAPODÁS
gyermek étkeztetési feladatok ellátására
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8308
Zalahaláp , Petőfi tér 4. , képviseli: Bedő Lajos Sándor polgármester ) ,
másrészről Sáska Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8308 Sáska , Rákóczi u 4.. ,
képviseli: Kovács Nándor polgármester ) között alulírott helyen az alábbi tartalommal:
1.) Megállapodó Felek rögzítik , hogy Zalahaláp Község Önkormányzata kötelező
feladataként a fenntartásában működő főzőkonyha látja el a település közigazgatási
területén működő köznevelési intézményekbe ( közös fenntartású „Kacagó” Napközi
Otthonos Óvoda , a Klebesberg Intézményfenntartó Központ ( a továbbiakban : KLIK)
által működtetett Csontváry Általános Iskola és AMI ) járó gyermekek napi
étkeztetését figyelemmel a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény ( a továbbiakban: Gyvt.) 151.§ (2) bekezdésében foglaltakra.
2.) Sáska Községből a közös fenntartású Óvodába a 2012/2013. nevelési évben 18 fő
óvodás gyermek , míg a KLIK által működtetett általános iskolába 19 iskolás gyermek
jár.
3.) Megállapodó Felek tudomásul veszik , hogy az óvodai és iskolai gyermekétkeztetési
feladatok ellátása Zalahaláp Önkormányzat kötelező feladata , mivel az intézmények a
közigazgatási területén működnek. A feladat ellátási kötelezettség független attól
fennáll , hogy az Óvodát önkormányzati társulás , az iskolát pedig állami
intézményfenntartó működteti. A gyermekétkeztetési állami támogatást Zalahaláp
igényli , és számol el azzal.
4.) 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”.
5.) Sáska Község Önkormányzata 2013. január 1. napjától a Zalahaláp Község által a
Gyvt.-ben meghatározott kötelező gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz igényelt
állami támogatás és a szülők által fizetett térítési díj különbözetének arányos
megtérítésére - a főzőkonyha gyermekétkeztetési feladatokra kimutatott működési
hiányának alapul vételével - a Sáska Község területéről az 1. pontban megjelölt
intézményekbe járó gyermekek száma alapján e Megállapodás alapján hozzájárulást
fizet Zalahaláp Község Önkormányzatának , havonta egyenlő részletekben.
6.) Felek megállapodnak abban is , hogy amennyiben a szülők által fizetendő térítési díjat
Zalahaláp Község Önkormányzata a Gyvt. 151.§ (2a) bekezdésében foglaltak alapján
a jelen megállapodás érvényességének ideje alatt változtatja , és a változtatás

következtében Sáska Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás mértéke változik a
jelen megállapodást a változásnak megfelelően módosítják.
7.) A Zalahaláp Önkormányzat által működtetett főzőkonyha 2013. évi költségvetésének
a gyermekétkeztetési feladatok ellátására számított kiadási előirányzatának az óvodai
tervezett teljes létszámra vetített állami támogatás és a szülő által fizetett térítési díj
összegének különbözete 449.800.ft. , az iskolában a tervezett ténylegesen étkező
létszámra vetített állami támogatásnak és a szülők által fizetett térítési díj összegének
különbözete 238.000 ft. A részletes számítás a 2013. évre a jelen megállapodás
mellékletét képezi.
8.) Zalahaláp Község Önkormányzata számol el a gyermekétkeztetési feladatok
ellátására leigényelt állami támogatással a Magyar Állam Kincstárnak . A támogatás
igénylésével , annak elszámolásával kapcsolatban bármely okból felmerülő esetleges
vissza fizetési kötelezettség vonatkozásában Sáska Község Önkormányzatát
semmiféle felelősség ( arányos visszafizetés ) nem terheli.
9.) Felek a jelen Megállapodást 2013. december 31. napjáig terjedő határozott időre
kötik. Megállapodnak abban , hogy 2013. november 30. napjáig egyeztetnek a
Megállapodás meghosszabbításáról. A mennyiben a meghosszabbításról nem születik
megállapodás , úgy a jelen megállapodás a határozott idő elteltével minden további
intézkedés nélkül megszűnik.
10.) Felek a jelen megállapodás ideje alatt együttműködésre kötelesek , haladéktalanul
tájékoztatást adnak egymásnak képviselőjük útján minden , a jelen megállapodás
teljesítésével összefüggő lényeges kérdésről. Jogvitás , előzetes tárgyalásokkal nem
rendezett kérdések eldöntésére kiköti a Tapolcai Járásbíróság illetékességét.
11.)A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Gyvt. , a Polgári
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
12.)A jelen Megállapodást Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
../2013.( II. 7.) számú határozatával , Sáska Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a…/2013.( II. 7.) számú határozatával elfogadták es felhatalmazták a polgármestereket
annak aláírására.
Zalahaláp , 2013. Február …
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