
Előterjesztés  a  Képviselő-testület  2015. február 24. napján tartott 
ülésére

8. napirendi pont:  A Vörösmarty M. Ált. Iskola 2015. évi költségvetési 
javaslatának tárgyalása  

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisbajcs  Község  gesztorságával  négy  település  látja  el  a  központi  iskolában
működő étkeztetési feladatokat, illetve a védőnői szolgálatot.

Vörösmarty  Mihály  Általános  és  Alapfokú  Művészeti  Iskolában  az  étkeztetést
feladat ellátási szerződés (módosítva: 2014.  szeptember 25.) alapján biztosítja
négy önkormányzat.   A  szerződés  alapján  konkrétan  meghatározásra  került  a
felmerülő költségek megosztása.

 igényelt állami támogatás, szülők által fizetett térítési díj és a jelentkező
költségek  közötti  különbözetet  a  megbízók  közigazgatási  területéről  az
étkeztetést igénybe vevő tanulók létszáma alapján

 Győri  lakcímmel  rendelkező gyermekek  esetében,  az  adott  településről
iskolába járó gyermekek száma alapján

 a  konyhai  alkalmazott,  illetve  annak  helyettesítésével  kapcsolatosan
felmerülő költségek az adott településről iskolába járó tanulók létszáma
alapján

 a  gyermekétkeztetéshez  kapcsolódó  dologi  kiadások  finanszírozása  az
étkeztetést ténylegesen igénybe vevő tanulói létszám alapján

 vagyon biztosítást a mindenkori tanulói létszám alapján
 a  költségvetési  gazdálkodás  feladatainak  ellátásáért  a  megbízók  a

Kisbajcsi  KÖH  számára  költségtérítést  fizetnek,  erről  évente  a
költségvetési  egyeztető  tárgyalás  alkalmával  döntenek  és  nem  lehet
kevesebb az előző évben megállapított összegnél, 2014. évben 278.000,-
Ft került megállapításra.

Az  iskolai  étkeztetésével  kapcsolatosan  2015.  évre  vonatkozólag  az  alábbi
költségek  kerültek  betervezésre  iskola  igazgató,  illetve  Kisbajcs  község
polgármesterével történt egyeztetés során.

Az  iskolai  étkeztetéssel  kapcsolatosan  1  fő  részmunkaidős  (6  órás)  látja  el  a
feladatokat (térítési díj beszedése, étkeztetés). Az elmúlt években 10,5  hónapon
keresztül  került  foglakoztatásra,  2015.évtől  szeretnénk  munkaviszonyát
határozatlan időre változtatni.  Béremelésként 3,5 %-kal  számoltunk,  havi  bére
82.000,- Ft. Erzsébet utalványban már az elmúlt évben is részesült a dolgozó,
havi  6.000,-  Ft-ban.  Munkaruha  juttatásként  20.000,-  Ft  került  betervezésre
ebben az évben is.

Járulékok a törvény szerint előírtak alapján került meghatározásra.



Dologi  kiadásként  került  betervezésre  50  db  szék  és  zárható  szekrény
beszerzése,  illetve  étkeztetéssel  kapcsolatos  eszközök  pótlására  20.000,-  Ft.
Biztosítási  díjra  az  előző  évben  kifizetettek  alapján  200.000  ,-  Ft  került
betervezésre.  Telefon  díj  betervezésre  ebben  az  évben  került  sor,  az
intézménynél 1 db mobil készülék található, melynek költségét a mai napig nem
tudták a KLIK-kel átvállaltatni, azonban az intézménynek nagy szüksége van erre
a szolgáltatásra.

Az iskolai étkeztetésben előre láthatólag 2015.évben átlagosan 96 fő gyermek
fog részt venni, ebből  napközis ellátást 45 fő, ebédeztetést pedig 51 fő veszi
igénybe.

Az iskola költségvetésbe betervezésre került a napelemes pályázattal kapcsolatos
kiadás  és  bevétel  is.  Jelenleg  még  nem ismeri  az  önkormányzat  pontosan  a
Támogatói  okiratot,  ezért  a  már  megküldött  tájékoztatás  alapján  kerültek
beállításra a költségek és bevételek. 

Az iskolai étkeztetést Hajzók Gyula egyéni vállalkozó biztosítja az intézményben,
szerződés  alapján  2015.  december  31.  napjáig  érvényesek  a  bekerülési  árak,
ezért nem kell módosítani a megállapított térítési díjakat sem. Az étkeztetésénél
a  figyelembe vehető  kihasználtság  kb.  85-90 %-os,  ennek  megfelelően  került
betervezésre mind a kiadási, mind a bevételi oldal.

Az  élelmiszer  hulladék  keletkezésével  kapcsolatosan  megoldást  kell  találni  a
fenntartó önkormányzatoknak. A költségvetési tervezetbe havi 3.000,- Ft + Áfa
került  tervezésre,  melyből  megoldható  a  keletkezett  ételhulladékok  havi
elszállítása.  (Ez  azonban  valamelyest  higiéniai  problémát  vet  fel.)  Itt  el  kell
gondolkodni  az  esetleges  konyha-malac  beszerzésén,  mivel  az  lehet,  hogy
magasabb összeg lenne, de egyszeri költséget jelentene az önkormányzatoknak. 

Az önkormányzatok állami támogatásban részesülnek az étkező gyermekek után
összesen 7.379.239,-  Ft  mértékig.  A támogatás  mértéke év közben változhat,
hiszen a támogatást az étkeztetésben résztvevők  száma alapján igényelheti az
önkormányzat. 

Vámosszabadi 2015.02.18.

Lizákné Vajda Lívia
polgármester


