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Tárgy: Vállalkozási szerződés a 2020. évi rászoruló
gyermekek intézményen kívüli téli szünidei étkeztetésének
biztosítására

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Helyben
Tisztel Képviselő-testület!
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú
mellékletének III. 5. b) pontja alapján a központi költségvetés kötött felhasználású támogatást
biztosít az önkormányzatoknak a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés
feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban
Gyvt.) önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként határozza meg a szünidei
gyermekétkeztetést, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező
önkormányzati feladatként jelenik meg.
A gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzat a szülő, a
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére
ingyenesen biztosítja.
A szülő kérelmére a rászoruló gyermeknek az óvoda zárva tartása esetén is biztosítani kell a déli
meleg főétkezést.
A Gyvt. és a végrehajtási rendeletek határnapok alapján rögzítik az igénylés határidejét, a
felhasználható nyomtatványokat.
A települési önkormányzatok állami támogatást igényelhetnek a rászoruló gyermek szünidei
étkeztetéséhez. A támogatás mértéke napi 570,- Ft/étkezési adag.
Az ellátás 8 gyermeket érint Szegváron. Az idei téli szünet december 21-31-ig (7 munkanap) tart,
amely napok közül dec. 21-22-ig a Kurca-parti Óvoda konyhája tudja biztosítani az étkezést. A
Kurca-parti Óvoda 2020. december 23. napjától zárva tart, azonban ezen időszak alatt is
gondoskodni szükséges a szünidei étkeztetés biztosításáról.

Javaslom, hogy az egyetlen szegvári vállalkozóval, a Castellum Éttermet üzemeltető Szegvár
Gasztro Bt.-vel kössön az önkormányzat vállalkozási szerződést 5 napra vonatkozóan.
A Szegvár Gasztro Bt. az étkeztetést (ebéd) adagonként bruttó 800,- Ft összegű díjért biztosítja. A
térítésre kapott központi támogatás és a vállalkozó étkezési díja közötti különbözet az
Önkormányzat terhét képezi, viselni szükséges annak költségeit.
A fentiek alapján javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt vállalkozási szerződést
fogadja el.
Szegvár, 2020. december 15.
Szabó Tibor György
polgármester

