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Megállapodás 
iskolai étkeztetési feladatok ellátására 

amely létrejött egyrészről 

Szőc Község Önkormányzata (székhelye: 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41., képviseli: Németh Balázs 
polgármester), mint megbízó önkormányzat 

valamint 

Halimba Község Önkormányzata (székhelye: 8452 Halimba, Petőfi S. u. 16., Tóbel János 
polgármester), mint megbízott önkormányzat 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  

1. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv szerinti gyermekétkeztetésről a megbízott önkormányzattal kötött, jelen 
megállapodás alapján gondoskodik. 
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy az iskolai étkeztetést vásárolt élelmezés formájában – az ANNEX 
Konyha Bt. 8452 Halimba, Kossuth u. 40/b. adószám: 27264184-2-19 közreműködésével – 2014. 
szeptember 1. napjától pedig a megbízott önkormányzat fenntartásában üzemeltetett Halimba, Bányász 
u. 18. szám alatt működő önkormányzati konyháról biztosítják. 
 
3. A megállapodás időtartama:  
A megállapodás 2014. január 1-től határozatlan időre jön létre.  
 
4. Az iskolai étkeztetésben részesülő gyermekek törvényes képviselője a megbízott önkormányzat 
rendeletében meghatározott intézményi térítési díj alapján – jogszabályok szerinti kedvezmények 
figyelembe vételével – köteles a személyi térítési díj megfizetésére. 
 
5. A halimbai 142. hrsz-ú ingatlan a rajta lévő épülettel és a vagyonleltár szerinti ingóságokkal Halimba 
Község Önkormányzata tulajdonában van.  
Az ingó- és ingatlanvagyon karbantartása, felújítása, bővítése, pályázat útján elnyert támogatásból 
megvalósuló fejlesztés önrészének finanszírozása a megbízott önkormányzat kötelezettsége. 
 
6. A gyermekétkeztetéshez történő hozzájárulás összegét költségvetési évenként a KLIK által fenntartott 
és működtetett halimbai általános iskolában intézményi étkezetésben részesülő gyermekek száma és 
igénybevett étkeztetése alapján számított, tervezett étkezési nap alapján teljesíti. 
A megbízó önkormányzat tárgyév február 15-ig tájékoztatást kap az intézményi étkeztetést igénybe 
vevők száma alapján a tervezett étkeztetési napok számáról, a gyermekétkeztetésre jutó állami forrás 
összegéről, a tényleges bekerülési költségekről. A feladatellátáshoz negyedévente, a negyedév 2. 
hónapjának 15. napjáig egyenlő részletekben hozzájárulást fizet megbízott önkormányzat részére. 
A gyermekétkeztetésre jutó tényleges költségek, valamint a feladatra járó állami támogatás, és a 
tényleges étkezési napokra jutó számított létszám alapján – jogszabályi kedvezményekkel - befizetett 
étkezési térítési díj különbözetéről a tárgyévet követő év április 30. napjáig számolnak el egymás között. 
Amennyiben az elszámolás során a Feleknek fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy annak a kimutatás 
kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek eleget tenni. 
 
7. A megállapodás jóváhagyása, módosítása, megszűntetése:  
A megállapodás jóváhagyása, módosítása, megszűntetése Szőc és Halimba Községek Önkormányzata 
Képviselő-testületeinek kizárólagos jogköre. 
 
8. A megállapodás megszűnése:  
A megállapodás felmondását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A felmondás időpontja kizárólag 
július és augusztus hónapokra eshet, és a felmondást legalább 4 hónappal korábban írásban közölni kell.  
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A megállapodás megszűnésekor a felek egymással jelen megállapodás 6. pontja alapján kötelesek 
elszámolni.  
A felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseiket elsősorban egymás között, tárgyalások, 
egyeztetések útján rendezik.  
 
9. Záró rendelkezések  
Felek jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 
 
Ezen megállapodás mellékletét képezik az önkormányzatok képviselő-testületeinek jelen megállapodást 
elfogadó döntéséről készült jegyzőkönyvi kivonatok.  
 
 

Z á r a d é k : 
 
Jelen feladat-ellátási szerződést  
- Szőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……                           önkormányzati 
határozatával, 
- Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………………… önkormányzati 
határozatával  
 
hagyta jóvá. 
 
 
 
Halimba, 2014.  

Németh Balázs Tóbel János  
polgármester polgármester  

 megbízó képviseletében megbízott képviseletében 

Ellenjegyezte: 2014.  

Becseiné Zsikó Gizella 
pénzügyi ellenjegyző 
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 


