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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. számú melléklet VI/C 15. 

pont 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. számú melléklet III/C 4. 
pont 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 71/2013. (V. 30.) sz. határozatában jóváhagyta a Komló Város 
Önkormányzat, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola, a Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, a Szilvási, továbbá a 
Kenderföld-Somági Általános Iskola között a közétkeztetési feladat-ellátásáról szóló 
megállapodást.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától az étkeztetés 
biztosításáról a települési önkormányzat gondoskodik, a térítési díjat a települési 
önkormányzat állapítja meg.  
 
A Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (továbbiakban: BM-EGYMI) intézmény esetében a 
korábbi fenntartó (Baranya Megyei Önkormányzat), majd 2012. január 1. napjától a fenntartói 
feladatokat átvevő Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ lehetővé tette az intézmény 
tanulói számára, hogy a Gyvt. alapján részleges térítési díj fizetésére kötelezett tanulók 
számára is ingyenesen biztosította az intézményi étkeztetés.  
 
Komló Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2013. (II.22.) 
önkormányzati rendeletének melléklete tartalmazza az intézményekben fizetendő térítési díj 
mértékét, mely nem teszi lehetővé a Gyvt. alapján 50%-os térítési díj kedvezményben 
részesülő gyermekek, tanulók számára az ingyenes étkezést. 
 
Mivel a térítési díj fizetésére vonatkozó szabályok megváltoztatására tanév közben került 
volna sor a BM-EGYMI-ben, így az intézmény jelenlegi fenntartójával a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületével folytatott egyeztetés eredményeként 
megállapodás született arra vonatkozóan, hogy Komló Város Önkormányzata elengedi a BM-
EGYMI azon gyermekeivel, tanulóival szemben fennálló étkezési térítési díj követelését, 
akiknek az önkormányzati rendelet alapján térítési díj fizetési kötelezettsége keletkezett 2013. 
január 1. és 2013. június 15-e közötti időszakban.  A térítési díj követelés elengedése 
ellentételezéseként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ viseli a BM-EGYMI 
ingatlanában az étkeztetéshez kapcsolódó ingatlanrész működtetési, üzemeltetési költségeit 
2013. április 1. és 2013. december 31. közötti időszakra terjedően.   
 
A Gazdasági Ellátó Szervezet által készített kimutatás alapján a BM-EGYMI tanulóival 
szemben, a fenti időszakra vonatkozóan fennálló követelése 2.281.587 Ft.  A BM-EGYMI 
ingatlanában a konyha és ebédlő funkciót ellátó ingatlanrész tervezett működési, üzemetetési 
költségei (áram, víz, fűtés: 1.358.000 Ft, szemétszállítás: 384.000 Ft, vagyonvédelem: 94.000 
Ft) összesen 1.836.000 Ft. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ költségét terheli az 
áram, továbbá a hideg meleg víz mérhetővé tételének költsége, melynek tervezett összege 
500.000 Ft.-. 
 
A fentiekből látható, hogy az elengedett étkezési térítési díj követelések közel azonos összeget 
tesznek ki a működési költségekkel.  
 
A BM-EGYMI tanulói 2013. szeptember 1. napjától az önkormányzati rendelet alapján fizetik 
a térítési díjat. 



 
Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza Komló Város Önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete között kötendő megállapodást.  
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési valamint az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék.  
 
 
Határozati javaslat:  
 
A képviselő-testület a – polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével 
megtárgyalta a „Megállapodás a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló étkezési térítési díj 
követelés elengedésére” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1.) A képviselő-testület elengedi a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló, 2013. 
január 1. és 2013. június 15. közötti időszakra vonatkozó étkezési térítési díj 
követelését a Gazdasági Ellátó Szervezet által készített kimutatás alapján. 
 

2.) A képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói tankerülete közötti megállapodást az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására.  

 
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
 
 
Komló, 2013. június 17. 
         Polics József 
         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1. sz. melléklet 

Megállapodás 
 
mely létrejött egyrészről  
 
Komló Város Önkormányzata 
Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Képviseli: Polics József polgármester 
Adóigazgatási azonosító szám:15724100-2-02 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Képviseli: Király Istvánné tankerületi igazgató 
Adóigazgatási azonosító szám: 15799658-2-41 
(a továbbiakban: KIK) 
 
a továbbiakban együttesen Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
 

1.) A Felek rögzítik hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-től az étkeztetés 
biztosításáról a közigazgatási területén a települési önkormányzat gondoskodik, a 
térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. 

 
2.) Az Önkormányzat a KIK által 2013. április 1. napjától fenntartott Baranya Megyei 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban: BM-EGYMI) intézményben 
2013. január 1. napjától biztosítja az étkeztetést.  

 
3.) A Felek megállapítják, hogy az intézményi térítési díjat Komló Város 

Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2013. (II.22.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A BM-EGYMI 
tanulói részére ettől eltérően 100%-os térítésmentességet biztosított 2013. június 30. 
napjáig az állami nevelésben lévő lakóotthonos és nevelőszülőknél elhelyezett tanulók 
kivételével. 

 
4.) Az Önkormányzat és a KIK a közétkeztetési feladatok ellátására 2013. június 17. 

nappal megállapodást kötött, melynek értelmében a KIK az Önkormányzat részére 
ingyenes használatba adja a BM -EGYMI komlói, 3105/8 hrsz.-ú kivett általános 
iskola és udvar megnevezésű természetben a Komló, Tompa Mihály utca 14. sz. alatti 
13.335 m2 ingatlanból 140 m2 ingatlanrészt, mely tálalókonyha és ebédlő funkciót lát 
el. 

 



5.) Az Önkormányzat elengedi a BM-EGYMI mindazon tanulóival szemben fennálló 
étkezési térítési díj követelését, akiknek a Rendelet alapján 2013. január 1. és 2013. 
június 30. napja között térítési díj fizetési kötelezettsége keletkezett.  

 
6.) A Felek megállapodnak abban, hogy a 4.) pontban meghatározott ingatlanrész 

működtetési, üzemeltetési költségeit a KIK fizeti 2013. december 31. napjáig az 5.) 
pontban megállapított követelés elengedésének ellentételezéseként. 

 
7.) Felek megállapodnak, hogy a KIK a BM-EGYMI tálalókonyha és ebédlő funkciót 

ellátó ingatlanrész 2013. április 1. és 2013. december 31. között felmerülő működési, 
üzemeltetési költségeiről tételes kimutatást készít, mely alapján a Felek elszámolnak 
az elengedett étkezési térítési díj figyelembevételével. 

 
8.) A megállapodást a Felek határozott időtartamra 2013. július 1. napjától 2013. 

december 31. napjáig kötik meg.  
 

9.) A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat tárgyalás útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a Komlói 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A szerződésre a Ptk. előírásai az 
irányadóak. 

 
10.) Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 4 eredeti példányban készült, 

melyből két példány az Önkormányzatot, két példány a KIK-et illeti meg.  
 

11.) Felek a megállapodást együttesen elolvasták és a közös értelmezést követően, mint 
akaratunkkal mindenben megegyezőt írták alá.  

 
 
 
Komló, 2013. június ………………… 
 
 
 

Polics József       Király Istvánné  
polgármester                      tankerületi igazgató   

Komló Város Önkormányzat           Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
                          Komlói tankerülete 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
        Aladics Zoltán 
Komló Város Önkormányzat 
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