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E l ő t e r j e s z t é s 

 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére az 
oktatási intézményben étkezési térítési díj fizetéséhez kapcsolódó hozzájárulás kéréséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ismételten, a mellékletként csatolt 
levélben, fordult Balatonújlak Község Önkormányzatának Polgármesteréhez, melyben a 
Balatonújlak településről Pécsre járó és ott kollégiumi ellátás keretében étkező balatonújlaki 
lakos tanuló étkeztetéséhez kéri önkormányzat hozzájárulását, 2013. II. félévére (27.646,- Ft), 
2014. II. félévére (36.694,- Ft) és 2015. I. (14.645,- Ft) félévére vonatkozóan, összesen 
78.985,- Ft összegben. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) 
bekezdésében rendelkezik arról, hogy az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e 
feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye 
szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatát a központi költségvetésből a települési önkormányzatok 
szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen 5.368 e Ft 
támogatás illeti meg. A támogatás a gyermekétkeztetés támogatására is felhasználható. 
 
Indítványozom a testületnek, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Polgármesterétől érkezett kérelmet a hozzájárulás teljesítésére vonatkozásában a két 
alternatíva szerint hozza meg döntését: 
 

1. alternatíva 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Polgármestere közoktatási intézménye működtetési, gyermekétkeztetési 
feladatai ellátásához történő hozzájárulás iránti kérelmét elutasítja, figyelemmel arra, hogy 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § 
(2) bekezdése csak lehetőségként rendelkezik a hozzájárulás megfizetéséről, illetve a 
községi önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé a kért hozzájárulás nyújtását. 
 

 
2. alternatíva 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Polgármestere közoktatási intézménye működtetési, gyermekétkeztetési 
feladatai ellátásához történő hozzájárulás iránti kérelmét megtárgyalta, mely alapján a 
testület úgy döntött, hogy a szervezet részére 78.985 Ft összegű pénzügyi hozzájárulást 
nyújt a községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének szociális támogatási kerete 
terhére, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 21. § (2) bekezdésében foglaltakra. 
 



 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Polgármestere oktatási intézményben étkezési térítési díjfizetéshez kapcsolódó hozzájárulás 
kérést, mely alapján az alábbi határozatot hozza: 
   

Határozati javaslat 
 

1. alternatíva 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Polgármestere közoktatási intézménye működtetési, gyermekétkeztetési 
feladatai ellátásához történő hozzájárulás iránti kérelmét elutasítja, figyelemmel arra, hogy a  
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) 
bekezdése csak lehetőségként rendelkezik a hozzájárulás megfizetéséről, illetve a községi 
önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé a kért hozzájárulás nyújtását. 
 

2. alternatíva 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Polgármestere közoktatási intézménye működtetési, gyermekétkeztetési 
feladatai ellátásához történő hozzájárulás iránti kérelmét megtárgyalta, mely alapján a testület 
úgy döntött, hogy a szervezet részére 78.985 Ft összegű pénzügyi hozzájárulást nyújt a 
községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének szociális támogatási kerete terhére, 
figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 21. § (2) bekezdésében foglaltakra. 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Tüske Gáborné 
polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterét. 
 
Felelős. Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Balatonújlak, 2016. május 23. 
        Tüske Gáborné 
                  polgármester 


