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I.
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 71.§ (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek és tanulók számára az óvodai
nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és a két további
étkezést.
A fenti jogszabály rendelkezései a gyakorlatban városunk esetében azt jelentik, hogy a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézményben nevelt, oktatott gyermekek étkezésének biztosítása az Önkormányzat
feladata lett. A feladat igen összetett, melyet az alábbiakban ismertetünk:
1. Hőzső utcai tálalókonyha:
Feladatunk az itt menzát igénybevevő tanulók étkeztetése, a konyha üzemeltetése. Az
üzemeltetés 1 fő átvett dolgozó bérét és járulékát, rezsi költségeket és a megvásárolt élelmezés
kiadásait jelenti.
2. Német László kollégiumban lévő tálalókonyha:
A konyhát a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum üzemelteti, itt csak a kollégiumban
lakó tanulók napi háromszori étkezésének megfelelő szolgáltatást kell finanszíroznunk, vásárolt
élelmezés formájában.
3. Szánthó Albert u. 10. sz. alatti tálalókonyha:
A szolgáltatást igénybevevő gyerekek óvodás kortól középiskolás korig megtalálhatók az
intézményben. A korcsoport szerinti megoszláson belül vannak kollégisták, (napi ötszöri
étkezést igénybevevők), napközisek (napi háromszori étkezést igénybevevők), valamint menzás
tanulók. Itt is biztosítanunk kell a konyha üzemeltetését, amely 2 fő átvett alkalmazott bérét és
járulékát, valamint a rezsi költségeket és a megvásárolt élelmezés kiadásait jelenti.
Miután az átvett feladat nagyságáról és összetettségéről tájékozódtunk, az a megoldás látszott
kézenfekvőnek, hogy a gyermekekre, a szülőkre való tekintettel, valamint a folyamatos szolgáltatás
biztosítása érdekében, működtetőként az önkormányzat a korábbi működtető helyébe lépjen, a
feladatokat - átmeneti időre - változatlan feltételekkel vegye át.
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Ennek megfelelően az étkezés biztosítására szerződést kötöttünk a Hajnal István Szociális
Szolgáltató Centrummal, a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény vezetője pedig biztosította az
önkormányzatot arról, hogy a pedagógusok segítséget nyújtanak a tanulók étkezés igénylésével és
lemondásával kapcsolatosan.
A térítési díjak tekintetében átvettük a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény által alkalmazott
térítési díjakat. A térítési díj bevétel az önkormányzat bevétele lesz, valamint az Önkormányzat
igényelte meg a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanulói után a kedvezményes étkezések után
járó állami normatívát is. A megrendelt étkezést a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
biztosítja a fenntartója által jóváhagyott árakkal.
A gyermekétkeztetés helyzete a fent ismertetettek miatt városunkban bonyolulttá és összetetté vált, az
egységesítése mindenképpen indokolt lesz.
Az előttünk álló feladatok közül a legfontosabbak:
- Lehetőleg egy konyháról kell biztosítani minden gyermek étkeztetését, amelyre több megoldás
is kínálkozik.
- A térítési díjakat egységesíteni kell, vagyis a városban étkező gyermekek az étkezés jellegének
megfelelően ugyanazt a térítési díjat fizessék meg, bármelyik intézményi étteremben étkeznek.
- Be kell vezetnünk városi szinten egységes nyilvántartási informatikai rendszert a bevételek
hatékony beszedése érdekében.
A feladatellátás jelenlegi módját átmeneti időre határoztuk meg. 2013. április 1-től szükségessé válik az
egységes térítési díj bevezetése, az étkeztetés biztosító vállalkozó kiválasztása.
A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanulói jelenleg magasabb térítési díjat fizetnek, mint a
korábban önkormányzati fenntartású intézményben tanulók, így a térítési díjainkat megállapító a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (II.01) rendeletünk módosítása (térítési díjak
emelése) szükségessé válik.
A szülők által fizetett térítési díjak csak a bruttó nyersanyag költséget tartalmazhatják. Az előállítási
költségkén megjelenő rezsi kiadásokat a közfeladat ellátására kötelezett önkormányzat biztosítja a
megigényelt állami normatívából és a szükséges mértékig a saját forrásaiból.
Tisza Kálmán közoktatási
intézménynél alkalmazott
bruttó térítési díjak

Dr. Hepp Ferenc
általános iskolánál
alkalmazott bruttó térítési
díjak
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II.
A járási tankerületek 2013. január 1-jei felállásával, az addig egységes általános iskolai oktatás
ketté vált szakmai és üzemeltetési részre. Az önkormányzat feladata továbbra is az oktatást szolgáló

2.

épültek üzemetetési kiadásainak biztosítása, valamint a szakmai anyagok beszerzése. A gyakorlatban ez
a Dr Hepp Ferenc Általános Iskola gyermekétkeztetési és az üzemeltetési kiadásit jelenti.
Az előterjesztés mellékletében lévő táblázatban mutatjuk be a I. és II. feladatokra elkészített
tervezett költségvetést, mely értelemszerűen beépül az önkormányzat költségvetésbe, és a feladat
jellegének megfelelő szakfeladatokon számoljuk el. A bemutatott feladatok 176.746 EFt költségvetési
tételt jelentenek, mely kiadásokhoz az önkormányzat konyhaüzem tekintetében 15.501 EFt ingatlan
üzemeltetés tekintetében 62.905 EFt saját forrást biztosít.
A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény gyermek étkeztetési feladatai 58.174 EFt kiadást jelent,
melyhez a térítési díj bevételek és az állami normatíva bevételek mellé 16.250 EFt önkormányzati saját
forrást kell biztosítani, amely előző években nem fordult elő.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató és a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
Békés Város Képviselő-testülete az államtól átvett gyermekélelmezési feladatokról és a
közoktatási intézmények üzemeltetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Békés, 2013. január 23.
Izsó Gábor
polgármester
……………………………
Jogi ellenjegyző
……………………………
Pénzügyi ellenjegyző
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Iskolai étkeztetési és üzemleltetési feladatok tervezett költségvetése 2013. évben
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