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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A nevelési oktatási intézményekben a gyermekek és a tanulók étkezését a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban: Gyvt) 
szabályozza.  
 
A törvény értelmében a települési önkormányzatnak kell biztosítani a gyermekétkeztetést az 
általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, továbbá a közigazgatási területén 
a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott 
általános iskolában, szakközépiskolában, szakgimnáziumokban, és más nevelési oktatási 
intézményekben. 
 
A Gyvt. 21.§ (2) bekezdése értelmében az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés 
biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén 
kívülről érkezett gyermek, tanuló lakhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. 
 
A Tapolca város közigazgatási területén működő köznevelési intézmények közül a 
Tankerületi Központ fenntartásában áll a Bárdos Lajos Általános Iskola (székhelyintézmény 
és tagintézményei), a Szász Márton Általános Iskola, valamint a Batsányi János Gimnázium 
és Kollégium. 
 
A Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója a Veszprémi Szakképzési Centrum, 
míg a Tapolcai Kertvárosi Óvodát Tapolca Város Önkormányzata tartja fenn. 
 
Ezekben az intézményekben összesen 29 fő gyermek, tanuló veszi igénybe az étkezést 
Gyulakeszi község közigazgatási területéről. (a részletes kimutatás az előterjesztés mellékletét 
képezi) 
 
 
 



  

Az állam ugyan támogatja a gyermekétkeztetést, azonban ez a támogatás (normatíva) nem 
fedezi a teljes költségeket (a különbséget Tapolca a saját költségvetése terhére biztosította 
eddig), ezért Tapolca Város Önkormányzata Önkormányzatunk hozzájárulását kérte az 
intézményi gyermekétkeztetéshez. 
 
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának tájékoztatása alapján 
településünk költségvetése 2018-ban lehetővé teszi a gyermekétkeztetés költségeihez való 
hozzájárulást, ezért javaslom a mellékletként csatolt feladatellátási megállapodás tervezet 
képviselő-testületi elfogadását és a 2018. évi intézményi gyermekétkeztetés egy összegben 
történő támogatását.  (ennek összege, mint a mell. kimutatásban is látható kb.200 000Ft) 
 
Javaslom továbbá, hogy az elkövetkező években mindaddig támogassuk a 
gyermekétkeztetést, amíg településünk költségvetésében a hozzájárulás összege biztosítható. 
A hozzájárulás átutalása évente két alkalommal, a Tapolca Város Önkormányzata által 
kiállított számla alapján történik. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca Város Közigazgatási területén 
működő - az önkormányzat, a Tankerületi Központ, 
valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
által fenntartott - óvodában, általános iskolában, 
gimnáziumban és szakközépiskolában tanulmányokat 
folytató vagy óvodai nevelésben részt vevő gyulakeszi 
lakos gyermekek intézményi étkezése költségeinek 
fedezéséhez hozzájárul. 
 
A hozzájárulás összegét 2018-ban egy összegben, 
2018. december 31-éig, a 2019. évtől pedig évente két 
alkalommal, a Tapolca Város Önkormányzata által 
kiállított számla ellenében utalja át. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási 
megállapodás aláírására, és a hozzájárulás utalásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 6. 
 

Gyulakeszi, 2018. november 22. 
 

Szennyainé Kovács Veronika  
polgármester 






