
7. NAPIREND  Ügyiratszám: 18/24/2017 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2017. május 10-i nyilvános ülésére 

Tárgy:  Gyermekétkeztetés vásárolt élelmezéssel történő biztosítása 

Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester 

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
Varga Béláné közművelődési és intézményi referens 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 
szerint a gyermekétkeztetést természetbeni ellátásként kell biztosítani a gyermek életkorának 
megfelelően, ha a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek 
esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője azt kéri. A 
gyermekétkeztetés, mint gyűjtőfogalom alatt az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetést 
is érteni kell. 

Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzatnak az általa fenntartott bölcsődében 
és óvodában, a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az 
állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási 
intézményben (általános iskolában, középiskolában) és kollégiumban kell biztosítania. 

Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés 
keretében 
a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést,
a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, 
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai
tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a 
déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell 
biztosítani. 

A gyermekek étkeztetésének biztosítása történhet saját konyha fenntartásával, de 
megállapodás alapján, szolgáltatás vásárlásával is teljesítheti ezt a kötelező feladatát az 
önkormányzat.  

Gyulakeszi Község Önkormányzata a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda konyhájának 
fenntartásával és működtetésével biztosítja a gyermekek étkeztetését. 



  

E konyha fenntartása azonban évről évre jelentős anyagi terhet jelent az önkormányzati 
költségvetés számára, amit az alábbi táblázat a 2016. évi tény, valamint a 2017. évi 
tervadatokkal is alátámaszt. 
 
  2016. évi teljesítés 

(ezer Ft) 
2017. évi terv  

(ezer Ft) 
1. Személyi juttatások 3 378 4 348 
2. Munkáltatót terhelő kiadások 1 129 965 
3. Dologi kiadások 4 466 4 922 
4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 8 - 
A KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 981 10 235 
    
5. Gyermekétkeztetés ellátási díj bevétele 314 231 
6. Gyermekétkeztetés állami támogatása 

(tartalmazza a 2017. évben kiutalandó pótigényt 
is) 

1 964 3 309 

7. Alkalmazottak étkezési térítési díja 243 238 
8. Vendégétkezők térítési díja 2 968 3 000 
B BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 489 6 778 
    
 ÖNKORM.ÁLTAL FINANSZÍROZANDÓ 

(A-B) 
3 492 3 457 

 
Az adatok alapján megállapítható, hogy annak ellenére, hogy 2016-hoz viszonyítva az állami 
támogatás összege (6.sor) jelentősen emelkedett, az önkormányzatnak továbbra is közel 3,5 
millió Ft-tal kell hozzájárulnia a költségekhez. Az intézményvezető tájékoztatása alapján 
átlagosan 23 gyermek, 27 vendégétkező és 2-3 alkalmazott (nem rendszeresen) étkezik a 
konyháról. Magas a vendégétkeztetésből származó bevétel (8. sor), amit elsősorban a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói vesznek igénybe.  
 
Az intézményben 2017. április 19-étől május 9-éig végzett belső ellenőrzés is a fentieket 
igazolja. Az előzetes ellenőri jelentés megállapította, hogy a konyha rendelkezik működési 
engedéllyel, a HACCP minőségbiztosítási rendszert is kialakították, azonban annak 
aktualizálása, illetve az oktatások megtartása elmaradt. A főzött ételek változatossága jó 
színvonalú, viszont a konyhai dolgozók száma a finanszírozott létszámnál magasabb. A 
konyha helyiségei felújításra szorulnak, azok nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, 
a főzéshez a megfelelő gépekkel és berendezésekkel rendelkeznek, azonban azok régiek, 
elavultak.  
 
Az étkeztetési tevékenység kiadásai 167% - kal meghaladják az abból származó bevételeket. 
 
„A konyha hatékony üzemeltetése a rendelkezésre álló eszközökkel és feltételekkel nem 
biztosítható, mivel az étkezői létszám nem éri el a konyha rentábilis működéséhez szükséges 
minimális létszámot (150 fő).”  
 
A belső ellenőri jelentés szerint a feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, az 
élelmezés vásárolt élelmezéssel történő biztosítása és a konyha bezárása, jelentősen 
csökkenthetné az önkormányzat egyéb bevételeiből származó hozzájárulás mértékét. 
 
A belső ellenőri megállapításokat, valamint önkormányzatunk pénzügyi-gazdasági helyzetét 
figyelembe véve, árajánlatot kértünk egy helyi vállalkozástól, valamint áttekintettük az 
élelmezési tevékenység szervezésében, ellátásában közvetlenül részt vevő dolgozók 
létszámát, jogviszonyuk megszüntetésével kapcsolatos költségeket. 



  

 
A konyhán az étel előállításával, 8 órás munkaidőre átszámítva, 1,5 fő foglalkozik. A 
jogszabályi előírások alapján az állam által finanszírozott létszám: 0,64 fő (lásd. belső ellenőri 
vizsgálat). 
 
A dolgozók bérét egész évre terveztük a költségvetésben, így a konyha bezárásával együtt 
járó felmentésük és végkielégítésük nem jelent többletköltséget az önkormányzat számára. 
 
A megkeresett helyi vállalkozástól arra kértünk választ, hogy a napi háromszori étkezést (egy 
nagy és két kisétkezés) milyen napi, illetve évi összegben tudja biztosítani, 2017. évi áron 
kalkulálva 2017.szeptemberétől, ill. 2017. évi áron kalkulálva 2018-ban, megbontva tízórai, 
ebéd uzsonna összegre. Tudja-e a vállalkozás ezt a szolgáltatást hosszú távon és folyamatosan 
biztosítani. Tud-e az étel szállításáról gondoskodni, valamint a jelenlegi dolgozók közül hány 
főt kíván átvenni? 
 
A helyi vállalkozás, a BAK Vendéglátó Kft. (8286 Gyulakeszi, Petőfi u. 4. képviseli: Tordai 
Krisztina Daniella ügyvezető) megküldte az ajánlatát, mely szerint a Kft. vállalja a 
Gyulakeszi Százszorszép Óvoda étkeztetési feladatainak hosszú távú és folyamatos 
biztosítását, az alábbi feltételekkel: 
 
A Kft. vállalja két fő további foglalkoztatását, valamint az óvodai dolgozók napi egyszeri 
meleg étkezését 600 Ft/adag összegben. 
 
Az étel szállításáról, kiosztásáról, mosogató személyzet biztosításáról szintén a Bak 
Vendéglátó Kft. gondoskodik. 
 
A Kft. által biztosítandó napi egy főétkezés és a két kisétkezés bruttó ára: 
 
tízórai:   bruttó   95 Ft/fő 
ebéd:    bruttó 280 Ft/fő 
uzsonna:  bruttó  90 Ft/fő 
Összesen:            465 Ft/fő/nap (áfával növelt összeg) 
 
3496 db/év adagszámmal, átlagosan 16 étkező gyermekkel számolva ennek évi összege: 
1 625 640 Ft. 
 
2017. évre vonatkozóan a gyermekétkeztetés állami támogatásának összege: 3 309 e Ft. 
Abban az esetben, ha az önkormányzat 2017. szeptember 1-jétől a Bak Vendéglátó Kft. ajánlata 
szerinti szolgáltatás vásárlásával oldja meg a gyermekétkeztetést, akkor az étkeztetési költségeket, a 
2017. évi adatok alapján, fedezi az állam által biztosított támogatás, ami jelentős megtakarítást 
jelenthet az önkormányzat számára, mivel már 2017-ben csökken az önkormányzat saját bevételeiből 
történő hozzájárulás. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Bak Vendéglátó Kft-vel megkötendő szerződés tervezetet 
legkésőbb a júniusi testületi ülésen tárgyalja meg. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
Gyulakeszi Százszorszép Óvoda konyháját 2017. 
augusztus 31. napjával bezárja, azt nem üzemelteti 
tovább. 

2017. szeptember 1-jétől - határozatlan időre - a Bak 
Vendéglátó Kft-vel (8286 Gyulakeszi, Petőfi u. 4.) 
megállapodást köt a feladat ellátására azzal, hogy az 
étkeztetést biztosító szolgáltató minden év január 31-
ig köteles elkülönítetten kimutatni a gyermek- 
étkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyag 
költséget.  

A vállalkozóval kötendő megállapodás tervezetet a 
soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen 
tárgyalja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. július 31. 

Gyulakeszi, 2017. május 8. 

Szennyainé Kovács Veronika 
 polgármester
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