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Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye SZMSZ- ének módosítása
Jelen projekt keretén belül sor került Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára, tekintettel arra, hogy az
előzőekben bemutatott javaslatok SZMSZ-t érintő elemei alapján az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatának átdolgozása a következő lépés a feladat-ellátási struktúra lekövetése
érdekében, majd a módosított SZMSZ képviselő-testülettel való elfogadtatása a feladatunk.
A Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozásában az alábbi módosító javaslattal élünk:
I. számú javaslat: a költségvetési szerv alapfeladata mellett javasolt feltüntetni a vállalkozási
tevékenységét a tanulmány 5.3. pontjában foglaltak szerint tekintettel arra, hogy az intézmény a
szabad kapacitás terhére rendezvényeken ételszolgáltatást végez melyből bevétele származik. Az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5 § 2b)
pontja szerint az alapító okiratnak, és ennek megfelelően a SZMSZ-nek is tartalmaznia kell az
intézmény vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában.
Mindezek alapján az Alapító Okirat alábbi 4.3. ponttal történő kiegészítése javasolt.

Módosított Alapító Okirat:
4.3. Vállalkozási tevékenység:
Alaptevékenységtől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból,
államháztartáson kívüli jogi személyek és magánszemélyek részére végzett tevékenység
Államháztartási szakágazata: 562100 Rendezvényi étkeztetés
Vállalkozási tevékenység arányának felső h atára a szerv kiadásaiban :……………. %
Fentiekkel összhangban az SZMSZ-ben a költségvetési szerv alaptevékenységét követően javasolt
az alábbiak rögzítése:
Módosított SZMSZ
Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Államháztartási szakágazata: 562100 Rendezvényi étkeztetés
Vállalkozási tevék enység arányának felső h atára a szerv kiadásaiban :……………. %
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II. számú javaslat: Az Alapító Okirat 3. pontja tartalmazza, hogy a nyersanyag beszerzés, azaz az
árubeszerzés is az intézmény jogszabályban meghatározott feladata. Jelen tanulmány 5.2.2.
pontjában rögzítésre került:

„Az élelmiszer beszerzést minden tanévre határozott idejű, nem kizárólagos beszállítói
szerződésekkel biztosítják figyelembe véve a Közbeszerzési törvény előírásait is. Ezáltal a
beszállítók folyamatos versenyben vannak, mivel a legkedvezőbb árat ajánlótól történik a
beszerzés.”
A tanulmány 5.2.6. pontjában rögzítésre került, hogy a 2013. évi nyersanyagköltség: 36 334 E
Ft.
Az intézmény élelmezési nyersanyag beszerzéseit tekintve összegezhető, hogy azok éves
becsült értéke ugyan uniós értékhatár alatti, azaz közbeszerzés alóli kivételi körbe tartozna, azonban
külön jelentőséggel bír, hogy a szerződések csak egyéves időtartamra, azaz határozott időre szólóan
jöjjenek létre, különben a szerződések határozatlan időtartama miatt a közbeszerzési szabályok
alapján a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa szerinti értékét tekintve közbeszerzési
kötelezettséget von maga után.
Mind költséghatékonysági, mind közbeszerzési szempontból minden évben szabályozott
beszerzési eljárások megindítása és határozott (egy éves) időtartamú szerződések megkötése
javasolt. A beszerzési eljárásokra az önkormányzat „Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések
rendjének” szabályzata irányadó, amely aktualizálása szükséges. Jelen tanulmány mellékletét képezi
egy minta beszerzési szabályzat. Mindezek figyelembevételével javasolt az SZMSZ-ben külön
pontban rögzíteni a nyersanyag beszerzésre vonatkozó előírásokat:
Módosított SZMSZ :
20. Nyersanyag beszerzés
Az intézmény nyersanyag beszerzése a közbeszerzési szabályok figyelembevétele mellett,
közbeszerzési értékhatár alatt az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján történik.
22. Záró rendelkezések
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9. Beszerzési Szabályzat
III. számú javaslat:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4. § f) pontja szerint a nevelésioktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni az intézményvezető
vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, amelyhez
kapcsolódóan javasoljuk további önkormányzatok gyakorlata alapján külön pontban a helyettesítés
rendjének általános szabályait rögzíteni
Ennek alapján javasoljuk a működési rendet az alábbi 21. pontban foglaltakkal kiegészíteni:
21. A helyettesítés rendje
Az intézmény meghatározott feladatainak ellátását, a munka folyamatosságát a dolgozók
időleges, vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A helyettesítéssel kapcsolatos, a dolgozókat
érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásban kell rögzíteni.
Helyettesítést /átirányítást/ az intézményvezető rendeli el, abban az esetben, ha 30 napot
meghaladóan nem kerül sor a munkakör ellátására.
A munkáltató jogosult a közalkalmazottat átmenetileg a kinevezésétől eltérő
munkakörben foglalkoztatni. Ennek, illetve a más munkáltatónál, más munkahelyen történő
foglalkoztatásnak az együttes az együttes tartama naptári évenként 44 beosztás szerinti
munkanapot, illetve háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg.
A közalkalmazott csak olyan munkakört láthat el átirányítás alapján, amelyre vele
közalkalmazotti jogviszonyt lehetne létesíteni.
A közalkalmazott az átirányítása esetén az ellátott munkakörre előírt, de legalább a
kinevezése szerinti járandóságra jogosult.
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Amennyiben az átirányítás miatt a közalkalmazott jelentős többletmunkát végez,
illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.

IV. számú javaslat: a jogszabályi melléklet kiegészítése javasolt az 5.2.7. pontban foglaltak
alapján
Hatályos SZMSZ:
1. melléklet :Jogszabály gyűjtemény
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Módosított SZMSZ:
Jogszabályi gyűjtemény



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK az élelmiszerjog
általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról



Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 853/2004/EK RENDELETE az állati
eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról



A

BIZOTTSÁG

37/2005/EK

RENDELETE

az

emberi

fogyasztásra

szánt

gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és
tárolókban történő ellenőrzéséről


A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi
szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek
határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése
tekintetében történő végrehajtásáról



2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről



2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól



1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól



210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről



56/1997.

(VIII.

14.)

FM-IKIM-NM

együttes

rendelet

az

élelmiszerek

megsemmisítésének feltételeiről és módjáról


62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről



33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes
szabályokról
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71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak
megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek
forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transzzsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról



37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 1096/2009/EK rendelet végrehajtásáról
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