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E l ı t e r j e s z t é s 

 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. október 26-i ülésére 

oktatási intézményben étkezési térítési díj fizetéséhez kapcsolódó hozzájárulás 
megfizetésére irányuló megállapodás megkötéséhez 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármestere a mellékletként csatolt levélben 
ismételten kéréssel fordul Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselı-testületéhez, 
melyben a Balatonújlak településrıl a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskolába járó 
és ott étkeztetésben részesülı balatonújlaki lakos tanuló étkeztetéséhez kéri önkormányzatunk 
hozzájárulását, 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig. 
Az önkormányzattal e feladatra az elmúlt költségvetési évben is kötött megállapodást 
önkormányzatunk. 
 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2d) 
bekezdésében rendelkezik arról, hogy az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e 
feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülrıl érkezı gyermek, tanuló lakóhelye 
szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. 
 
Indítványozom a testületnek, hogy a Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 
Polgármesterétıl érkezett kérelmet a hozzájárulás teljesítésére vonatkozó megállapodás kötését  
ismételten utasítsa el azzal, hogy a községi önkormányzatunk jelenlegi pénzügyi helyzete nem 
teszi lehetıvé a támogatás nyújtását. 
Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. augusztus 4-in a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében elnyerhetı támogatásra pályázatot 
nyújtott be, eredményesen. A pályázaton községi önkormányzatunk 1.438 e Ft támogatást nyert.  
A rendkívüli önkormányzati támogatás pályázati felhívása értelmében a támogatással az éves 
költségvetési beszámoló keretében el kell számolnunk. 
Az elnyert támogatást - annak bankszámlára történı megérkezését követıen – maradéktalanul 
felhasználtuk elmaradt fizetési kötelezettségeink rendezésére. 
Az eredeti megkeresés tárgyalásakor testületünk azt a döntést hozta, hogy eredményes pályázat 
esetén a kért támogatás nyújtását ismételten napirendjére tőzi. 
Sajnos a többlet központi támogatás ellenére sem javult önkormányzatunk pénzügyi helyzete, 
továbbra sincs lehetıség a várhatóan 250 e Ft évi költség átvállalására. 
 
A Képviselı-testület megtárgyalta Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármestere 
oktatási intézményben étkezési térítési díjfizetéshez kapcsolódó hozzájárulás átvállalására 
irányuló megállapodás megkötésére irányuló indítványát, mely alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
 
   



Határozati javaslat 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonkeresztúr Község 
Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat közoktatási intézménye mőködtetési, 
gyermekétkeztetési feladatai ellátásához történı hozzájárulás megfizetésére irányuló 
megállapodás megkötését elutasítja a községi önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetére 
tekintettel. 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Tüske Gáborné 
polgármestert, hogy döntésérıl értesítse a Balatonkeresztúri Község Önkormányzatának 
Polgármesterét. 
 
Felelıs. Tüske Gáborné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
Balatonújlak, 2015. október 20. 
        Tüske Gáborné 
            polgármester 


