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Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban Gyvt.) 2016. január 1. napjától hatályos módosításával önálló gyermekvédelmi 

természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés. Az új szabályok 

szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 

képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

(továbbiakban együtt: rászoruló gyermekek) részére ingyenesen biztosítja. A szünidei 

étkeztetés keretében tehát függetlenül attól, hogy a gyermek intézményi jogviszonnyal 

rendelkezik-e, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani 

szükséges. A szünidei gyermekétkeztetés keretében főszabály szerint a déli meleg főétkezés 

helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről kell gondoskodni. Ha a helyben történő 

elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei 

gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is 

biztosítható. 

Jánossomorja vonatkozásában 2017-ben a szünetek időtartamára az Önkormányzat által 

fenntartott és a Jánossomorjai Műszaki és Ellátó Szervezet által működtetett Napközi Otthonos 

Konyha biztosította az étkeztetést.  

A téli szünet idején azonban a városban egy köznevelési intézmény sincsen nyitva ezen időszak 

alatt, a Napközi Otthonos Konyha sem működik. Tekintettel arra, hogy a Jánossomorjai Körzeti 

Általános Iskola és a Konyha épülete nem különül el, önállóan nem fűthető, a helyben 

fogyasztás így nem lenne megoldható. Rendkívül gazdaságtalan lenne a téli szünet idejére a 

teljes iskola fűtése, azért, hogy a konyha és az étkező használható legyen. 

Eddig összesen 10 gyermek szülője igényelte az ellátást a téli szünet idejére, mely szám 

természetesen még változhat.  

A Magyar Államkincstár állásfoglalása alapján vásárolt szolgáltatás útján is megoldható ez a 

feladat, mely jelen esetben a legcélszerűbb megoldás.  

 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (XI. 29.) Kt. 

határozata 
 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

2017/2018. tanévben a téli szünetben biztosított gyermekétkeztetést vásárolt 

szolgáltatás útján kívánja ellátni. Az erre vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetét 

jelen előterjesztés melléklete szerint tartalommal jóváhagyja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést megkösse. 

 

 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2017. 12. 15. 
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Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fentieket megtárgyalni és abba döntést 

hozni szíveskedjen. 

 

 

Jánossomorja, 2017. november 20. 

                       Lőrincz György s.k. 

                              polgármester 
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1. sz. melléklet 

Vállalkozási szerződés 

-tervezet- 

 

mely létrejött egyrészről 

Jánossomorja Város Önkormányzata székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39., 

adóigazgatási száma: 15727938-2-08, KSH statisztikai számjele: 15727938-8411-321-08, 

törzsszáma: 727936, bankszámlaszáma11737076-15366942, képviseli: Lőrincz György 

polgármester a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről ……………..vállalkozás, székhelye:……………..adószáma:……………….., 

bankszámla száma……………………….., képviseli:………………. üzletvezető,a 

továbbiakban: Vállalkozó között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal: 

Jánossomorja Város Önkormányzata a téli szünidőben a gyermekétkeztetésről úgy kíván 

gondoskodni, hogy a …………………………………… üzemeltetőjét kéri fel - jelen 

vállalkozási szerződés alapján – a 2017/2018. tanévi téli szünidei gyermekétkeztetés 

teljesítésére. 

1. Az Önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 

biztosítja. 

2.A téli szünet időpontja 2017. évben: 2017.  év december hó 23. napjától 2017. év január hó 

2.napjáig tart. 

3. Az Önkormányzat az igények felmérése alapján adatot szolgáltat a Vállalkozó részére, 

legkésőbb a szünet megkezdését megelőző négy nappal, mely adatszolgáltatás jelen 

vállalkozási szerződés mellékletét képezi. 

4. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az önkormányzati rendeletben a gyermekétkeztetésre 

megállapított nyersanyagnorma (intézményi térítési díj) bruttó 250.-Ft/ebéd.  

5.A szünidei gyermekétkeztetés díját 2016./2017. tanévre bruttó 700.- Ft/ebéd összegben 

állapítják meg. Indokolt esetben a díjat módosíthatják, arról külön megállapodásban 

rendelkeznek. 

6. Az Önkormányzat és a Vállalkozó megállapodnak, hogy vállalkozó a teljesítésről szóló 

számlát legkésőbb 2018. január 10-ig küldi meg megrendelő felé. Megrendelő – a számla 

ellenjegyzését követően – a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül gondoskodik a számlán 

szereplő díj kiegyenlítéséről. 

7. Vállalkozó kijelenti, hogy a szünidei gyermekétkeztetés keretében kiosztott ételek az általa 

működtetett konyhán kerülnek elkészítésre, betartva az üzemeltetésre vonatkozó szabályokat, 

szerződéseket. 

8. Az Önkormányzat jogosult vállalkozó munkavégzését ellenőrizni. Megrendelő utasításait 

valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokat vállalkozó köteles figyelembe venni, betartani 

illetve teljesíteni. 
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9. Vállalkozó köteles megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 

a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az 

értesítés elmulasztásából eredő kárért vállalkozó felelős. A szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Szerződő felek, ezen 

szerződésből eredő esetleges jogvitájuk eldöntésére a Mosonmagyaróvári Járásbíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki.  

Jelen, 2 számozott oldalból álló szerződést a Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint 

szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban, jóváhagyólag aláírják. 

 

Jánossomorja, 2017…………. 

 

……………………………………………………………..                                           ……………………………………………………… 

Jánossomorja Város Önkormányzata       

képviseletében Lőrincz György polgármester                                      vállakozó 


