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Előterjesztés
Intézményi térítési díjakhoz történő hozzájárulásról.
Berzence Nagyközség Önkormányzat Polgármesterét levélben kereste meg Barcs, Nagyatád,
valamint Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, hogy a településünkről az
intézményeikbe járó tanulók után fizessünk étkezési hozzájárulást.
A megkeresés váratlanul ért bennünket, mert az elmúlt években más önkormányzatok nem
fordultak Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületéhez ilyen jellegű kéréssel.
Továbbá azért is, mert 2013. évben a gyermekétkeztetés normatívája jelentősen
megnövekedett, az eddigi 68000 Ft-ról 102000 Ft-ra emelkedett.
A gyermek és tanulói étkeztetés esetén az étkezési térítési díj nem tartalmazhat rezsi
költséget, csak a nyersanyag ára kérhető.
Az ingyenes és kedvezményes étkezésben részesülők esetében a költségvetés által juttatott
normatíva biztosítja a kiadások fedezetét. A további esetekben pedig az érintettek fizetik
meg a térítési díjat. Számunkra ezért nem egyértelmű miért fordultak a felsorolt
önkormányzatok polgármesteri hozzánk ilyen kéréssel.
Vélhetően ez a helyzet máshol is előfordult, ezért a kormánymegbízottak részére a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megküldte Soltész Miklós szociális és családügyért
felelős államtitkár úr állásfoglalását.
Az állásfoglalást hivatalunk is megkapta, valamint az anyagra alapozott tájékoztatót, melyet
a Somogy Megyei Kormányhivatal készített, amit mellékelünk.
A tájékoztató álláspontunkat megerősíti, mely szerint a gyermekétkeztetés biztosítása annak
az önkormányzatnak a feladata, amelynek a területén található az intézmény.
A kapott tájékoztató szerint a kötelező ellátást biztosító önkormányzat hozzájárulást kérhet a
közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól a
szolgáltatás biztosításához.
Így ez egy lehetőség, és mint önkormányzatnak arról kell döntenünk, hogy a kérelem alapján
nyújtunk-e hozzájárulást.
A 2013. évi költségvetésünkben erre nem terveztünk előirányzatot, szabad pénzeszközünk
nincs, így nem javasoljuk a kérelmek teljesítését.
A megkeresések azért is meglepőek többek közt, mert a tavasz folyamán a
gyermekétkeztetési feladatokhoz a központi költségvetésből lehetett igényelni támogatást.
Önkormányzatunk eddig ilyen címen 1053 e.Ft-t kapott, de igénylésünk alapján várjuk a
számunkra további forrást biztosító kedvező döntést.

Határozati javaslat:
Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem tud hozzájárulást nyújtani a
kérelmező önkormányzat által kötelezően biztosítandó gyermek, illetve tanulói étkezési
térítési díjakhoz.
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