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2014. június 24. napján tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyula Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Osztálya megkereste önkormányzatunkat
a településen lakóhellyel rendelkező, Gyulára járó gyermekek étkeztetéséhez történő
hozzájárulása miatt.
Gyula Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. február 28-án 39/2013.(II. 28.) számú
határozatával döntött arról, hogy – az étkeztetés feladatának ellátáshoz – a Gyula
közigazgatási területén kívülről érkező gyermekek lakóhelye szerinti önkormányzatoktól az
igénybe vett étkezéshez hozzájárulás megfizetését kéri.
Levelükben az 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2d) bekezdésére hivatkoznak.
A megkeresés szerint önkormányzatunk illetékességi területéről a Gyulán étkezést igénybe
vevő gyermekek után összesen 22.803 ,- Ft hozzájárulás megfizetését kérik.
A megkeresés és kimutatás, valamint Gyula Város Önkormányzat képviselő-testületének
határozata az előterjesztés mellékletét képezi. Adatvédelmi okokból a gyermek/ek adatait
kitakartuk.
Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2) bekezdése
szerint:
„Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók
számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon
a) a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben,
b) a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben,
c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben
biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.”
A Gyvt. 151. § (2d) bekezdése szerint:
„Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási
területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást
kérhet.”
Véleményünk szerint a hivatkozott jogszabályhely csak lehetőséget biztosít a hozzájárulás
kérésére, a lakóhely szerinti önkormányzat nem kötelezhető a hozzájárulás megfizetésére. Ezt
erősíti meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma Államtitkárának 212972/2013/SZOCSZOLG számon kiadott jogértelmezése is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a nem
rendelkezik az általános, illetve középiskolai feladat ellátásáról, csak az óvodai ellátásról,
mint kötelező feladatról.
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának 2014. évi elfogadott költségvetésében ilyen
célra nem került összeg betervezésre.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozat-tervezetet
fogadja el:
Határozati javaslat :
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesbodzási lakóhellyel
rendelkező Gyulára iskolába járó gyermekek étkeztetésének biztosítására kötelezett Gyula
Város
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához – költségvetésének
forráshiánya miatt – nem járul hozzá.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Gyula Város Önkormányzatát
értesítse.
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