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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 15-i ülésére
Az intézményi gyermekétkeztetés szervezeti kereteinek megváltoztatása a 2017. évi
állami támogatásra való jogosultság feltételeinek megteremtése érdekében
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2.
mellékletének III.5 pontja az intézményi gyermekétkeztetés támogatását a korábbi évekhez
képest új (a feladatellátás módját, szervezeti kereteit érintő) feltételekhez köti:
„A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a
bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett
gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi
gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A
támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő
költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési
szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.
Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat
igényelhet támogatást.
A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy
- az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító
intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,
- a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés
nyersanyagköltségét (ez megállapodás szerint arányosan is történhet).”
Önkormányzatunk a gyermekétkeztetési feladatokat saját konyha (diákélelmezési konyha)
üzemeltetésével látja el. A diákélelmezési konyha nem költségvetési szerv (a múltban sem
volt az, létrejöttekor szervezetileg a GAMESZ-hoz, majd annak megszűnése után a Hunyadi
Iskolához tartozott, az oktatás állami kézbe vétele után pedig az önkormányzathoz került.)
A fentiekben idézett törvényi szabályozás folytán a feladatellátás szervezeti kereteit illetően
változtatásra van szükség, különben 2017-ben önkormányzatunk nem lesz jogosult állami
támogatásra.
A törvényi feltételeknek való megfelelés az alábbi módokon érhető el:
1. Gyermekétkeztetési tevékenység hozzárendelése valamely önkormányzati költségvetési
szervhez (önkormányzatunknak jelenleg 2 db, törzskönyvileg bejegyzett költségvetési
szerve van: a Polgármesteri Hivatal és a Gyermeklánc Óvoda. Ez utóbbi jelentős
igénybevevője is a gyermekétkeztetésnek.)
2. A gyermekétkeztetési feladatokra költségvetési szerv alapítása
3. A gyermekétkeztetés vállalkozásba adása
3.1. A gyermekétkeztetési feladat hozzárendelése valamely, már működő önkormányzati
Kft-hez
3.2. A gyermekétkeztetési tevékenység nyilvános meghirdetése vállalkozásnak, egyéni
vállalkozónak a meglévő épület és felszerelés bérbeadásával
3.3. Új gazdasági társaság alapítása a gyermek- és felnőtt étkeztetés ellátására a jelenlegi
személyi állomány alkalmazásával és a meglévő épület, eszközök felhasználásával
3.4. A diákélelmezési konyha megszüntetése, a gyermekétkeztetés biztosítása vásárolt
szolgáltatás útján (szerződés helyi vagy vidéki vállalkozóval / vállalkozással).

A kérdéskört az önkormányzat szakbizottságai 2016. december 6-i együttes ülésükön
napirendre tűzték és megtárgyalták.
Az ülésen a témakörhöz hozzászólók többsége egy új, önálló gazdasági társaság (kft)
létrehozását javasolta. A konyha kapacitása alapján a társaság tevékenységi köre magában
foglalhatja a gyermekétkeztetést mellett a vendégétkeztetést (felnőtt étkeztetést) is. A
jelenlegi konyhai dolgozók lennének a Kft alkalmazottai. Az önkormányzat a Kft
használatába adná a konyha épületét, a berendezési-, felszerelési tárgyakkal, konyhai
gépekkel együtt, valamint a 2 db ételszállító autót.
A bizottságok a Képviselő-testület ülését megelőzően rendkívüli ülést tartanak a részletek
megtárgyalása céljából.
Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti
gyermekétkeztetési feladatai ellátására 3 millió Ft törzstőkével
egyszemélyes gazdasági társaságot (kft) alapít.
A gazdasági társaság
neve:…………………………………….
székhelye: Jánoshalma, Bernáth Z. u. 3.
első ügyvezetője:………………………..
A Felügyelő Bizottság tagjai:
név (1)……………………….
név (2)……………………….
név (3)……………………….
A Képviselő-testület felkéri dr. …………………… ügyvédet az
alapító okirat elkészítésére és a cégbejegyzéssel kapcsolatos
ügyintézésre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szükséges dokumentumokat az önkormányzat, mint alapító
nevében aláírja.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
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