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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. 

A hatályos szabályok szerint, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2013. (XI.20.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az alábbi étkezési térítési díjak 

kiszámlázásra kerültek, de nem teljesültek 104 303 Ft összegben.  

 

Egy szülő 2022. június 21. napján kérelmet nyújtott be, melyben kéri a 14 255 Ft térítési díjat 

elengedni. Figyelemmel arra, hogy a pénzügyi vezető téves tájékoztatása alapján 2020/2021 

tanévben a díjmentes étkezést jogtalanul vette igénybe, a Polgármester Úr támogatta a kérelmező 

kérelmét, egyben kérte az ügyfelet, hogy kérését címezze a Képviselő-testülethez. A tartozás 

összege: 31.975 Ft volt, melyből 14.720.- Ft kifizetésre került. Kérelmében a fennmaradó tartozás 

elengedését kéri. 

 

A fizetendő összeg: 17.255 Ft. 

 

II. 

 

Öt esetben, összesen 87 048 Ft összegben merült fel olyan hátralék, melynek behajtására tett 

intézkedések nem vezettek eredményre, és a behajtásnak olyan költségvonzata lenne, mely 

magasabb, mint a behajtandó összeg.  

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete 

2.§. (10) bekezdése szerint: „Az intézményi gyermekétkeztetést biztosító önkormányzat, írásban 

felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj rendezésére 15 napos határidő megjelölésével, 

amennyiben ez a határidő eredménytelenül telik el, az ellátás megszüntetésre kerül.” 

     

A fenti követelések behajthatására a megfelelő intézkedések megtörténtek. Minden hónapban 

kiküldésre kerültek a fizetési felszólítások, és egyben továbbításra kerültek a pénzügyi vezető felé a 

hátralékossá vált fizetők névsora.   

A pénzügyi vezető nem tette meg a szükséges intézkedéseket, nem függesztette fel az étkezést. 

Fentiekre tekintettel javaslom a keletkezett hátralékok költségracionalizálásból történő leírását. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri dr. Kávássy Leila 

Viola jegyzőt, hogy tegye meg a ………….. Ft összegű intézményi térítési díj hátralék behajtására a 

szükséges intézkedéseket.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ………….. Ft 

összegű intézményi térítési díj hátralék behajtására, annak magas összege miatt nem kíván 

intézkedéseket tenni, azt leírja.   

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. június 21. 

 

 

 

        dr. Kávássy Leila Viola 

                                                                                                            jegyző 

               

 

 

 

 


