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ELŐTERJESZTÉS
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-én tartandó
ülésére Néri Szent Fülöp Általános Iskola intézményi gyermekétkeztetés
feladatvállalására

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. szeptember 1-jétől az Fülöpi Általános Iskola állami fenntartásból egyházi fenntartásba
került. A jogszabály szerinti átadás-átvétel megtörtént. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §. (1) bekezdés e.) pontja, a
21/A.§. (1) bekezdés b.) pontja és a (3) bekezdés b.) pontjai szerint röviden összefoglalva : a
gyermekétkeztetést biztosítására kötelezett a fenntartó, az egyházi és a nem állami fenntartó
az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben. Jelen esetben az Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye, mint a fülöpi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola fenntartója a
gyermekétkeztetés feladat-ellátási kötelezettséggel bíró címzettje. A fenntartó az általános
iskolára bízta, hogy milyen formában biztosítja az ellátást.
Az intézményi gyermekétkeztetés biztosításával kapcsolatban az intézmény vezetőjével, az
önkormányzat könyvvizsgálójával és az Államkincstárral történő egyeztetést követően
célszerű az általános iskolások tekintetében is az intézményi gyermekétkeztetést az
önkormányzatnak önként vállalt feladatként ellátni, hiszen a szünidei gyermekétkeztetés
továbbra az is az önkormányzat kötelezettsége. Továbbá a feladatfinanszírozás jelenlegi
helyzete is ezt indokolja. Az államkincstár tájékoztató állásfoglalása szerint a
gyermekétkeztetés feladatellátása tovább vállalható önkéntes alapon, az éves költségvetési
törvényben foglalt és 2016. szeptember 1. napjáig is megállapított rend szerinti támogatás
mellett.
Egyeztetve a fenntartóval is, az Egyház szintén egyetért a gyermekétkeztetést önkormányzat
általi biztosításával.
A költségvetési források rendelkezésre állását külön nem készítettük el, hiszen azt az
önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete teljes körűen tartalmazza, az önkormányzat
továbbra is jogosult.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1)
bekezdés 8. pontja - szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások- alá tartozó
intézményi gyermekétkeztetést, mint önkormányzati feladatot továbbra is vállalja. Az Mötv.
10.§. (2) bek. szerint „A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi
népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását,

amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi
közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az
önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően
előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy
az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
Fentiek alapján szükség az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása és feladatátvállalási
megállapodás elfogadása.
Kérem a rendelet-tervezet és a határozati javaslat elfogadását.
Fülöp, 2016. szeptember 16.
Hutóczki Péter sk.
polgármester

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
………………./2016. (IX……)önkormányzati rendelet tervezete
az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2011 (III.26.) KT. sz. rendeletének módosításáról
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 10.§. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás és az 13.§.
(1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
Fülöp Község Önkormányzat Képviselőt-estületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (III.26.) KT. sz. rendeletének (továbbiakban SZMSZ)
5.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az önkormányzat a fülöpi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola intézményi
gyermekétkeztetés biztosítását átvállalja a fenntartótól. Az átvállalt feladat költségvetési
forrását az éves költségvetési törvényben biztosított finanszírozás útján biztosítja
feladatátvállalási szerződésben foglaltak szerint.”
2.§
Az SZMSZ 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a következő feladat- és hatásköreit:
a.)
települési támogatás megállapítása
b.)
szervezett szemétszállítási díj hozzájárulás megállapítása
c.)
tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételének engedélyezése
d.)
családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás – szociális
földprogramban történő részvétel
e.)
1 M Ft értékhatárig dönt hitelfelvételről
f.)
önkormányzat gazdálkodása során létrejött többlet bevételének felhasználásáról dönt
500 Eft-ig

g.)
részvényesi jogok gyakorlása (TRV Zrt. mint ivó- és szennyvíz közszolgáltató
tekintetében)”
3.§.
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti,
rendelkezéseit 2016. szeptember 1. napjától alkalmazni kell.

/:Hutóczki Péter:/
polgármester

/:Dr. Csősz Péter:/
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember…..

/:Dr. Csősz Péter:/
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz
Az intézményi gyermekétkeztetés feladatátvallás tényét és finanszírozási módját tartalmazza.
2.§-hoz
Az átruházott hatáskörökről rendelkezés a megváltozott jogi környezetnek megfelelően.
3.§-hoz
A rendelet hatályba lépését és hatályon kívül helyezését határozza meg.

Fülöp, 2016. szeptember 16.
Kissné Terdik Erzsébet sk.
aljegyző

Hatásvizsgálati lap Fülöp Község Önkormányzatának …./2016. (IX…..) önkormányzati
rendelet tervezetéhez az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 2/2011 (III.26.) KT. sz. rendeletének módosításáról
Rendelet-tervezet
megnevezése

Fülöp Község Önkormányzatának …./2016. (IX…..)
önkormányzati rendelet tervezete az Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2011 (III.26.) KT. sz. rendeletének módosításáról

Társadalmi hatás

Nincs.

Gazdasági hatás

Nincs.

Költségvetési hatás

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartalmazza a
feladatellátáshoz szükséges előirányzatokat

Környezeti
következmények

Nincs.

Egészségi
következmények

Nincs.

Adminisztrációs terhek

Nincs

A rendelet
megalkotásának
szükségessége

Az általános iskolás gyermekek jogszabály szerinti intézményi
étkeztetésének biztosítása átvállalt feladatként az egyházi
fenntartótól. A feladatátvállalás az Mötv. szabályi szerint
rendeleti formában tehető.

A jogalkotás
elmaradásának várható
következményei

Az Mötv.-ben foglalt kötelezettség elmulasztását jelentené, és
nem a gazdálkodási helyzet valós képét mutatná

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Fülöp, 2016. szeptember 16.

Kissné Terdik Erzsébet sk.
aljegyző

Határozati javaslat:
…./2016. (IX. 21.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Fülöp Község Önkormányzat Képviselőt-estületének az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (III.26.) KT. sz.
rendeletének 5.§. (5) bekezdése alapján feladatátvállalási megállapodást köt
a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyével (székhelye: 4024 Debrecen,
Varga u. 4. képviseli: Palánki Ferenc megyéspüspök), mint a fülöpi Néri
Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola fenntartójával a Gyvt. 21/A.§. (3)
bekezdés b.) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetés biztosítására.
Az intézményi gyermekétkeztetést 2016. szeptember 1. napjától vállalja át a
fenntartó egyháztól.
Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, az érintettek értesítésére,
a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás teljesítésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

