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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.  •  +36-28/500-666  • polgarmester@aszod.hu 
 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 

Dr. Ballagó Katalin jegyző 

Oláhné Bordi Edit intézményvezető 

 

Előterjesztés 

megállapodás kötésére közétkeztetési feladatok ellátására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Aszód, Régész u. 

34. (továbbiakban: EGA) 2020. május hónapban megkereste a Gyermekétkeztetési Intézményt, 

hogy a június 2. és június 26. között megszervezett gyermekfelügyelet idejére biztosítsa az 

intézmény tanulói részére az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint. A 

felkérés előzménye az volt, a korábban az EGA részére étkeztetést biztosító cég engedélyét a 

NÉBIH visszavonta. A négy hétre az EGA és a Gyermekétkeztetési Intézmény megállapodtak, 

hogy a Gyermekétkeztetési Intézmény, az EGA tanulói részére, az ügyeleti időben, minden 

oktatási napon egyszeri ebéd és háromszori tízórai – ebéd - uzsonna étkezést biztosított.  

A megállapodás 2020.06.02-től 2020.06.26-ig szólt. 

 

A megállapodás lejárt, azonban az EGA vezetése, megismerve a Gyermekétkeztetési 

Intézmény ajánlatát a 2020/21-es tanévtől is a Gyermekétkeztetési Intézménnyel szeretné 

biztosítani az étkeztetési feladatait. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

(továbbiakban: Gyvt.) 21/A. §. (1) bekezdése b) pontja értelmében, ha a szülő, törvényes 

képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem 

bentlakásos intézményben,  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 (3) bekezdés b) pontja értelmében az (1) bekezdés szerinti gyerekétkeztetés biztosítása az 

EGA esetében az egyházi fenntartó feladata. 

Korábban az Önkormányzat már kötött megállapodást a Dunakeszi Tankerülettel, a Váci 

Szakképzési Centrummal az iskolai intézményi gyermekétkeztetésre, azok a megállapodások 

azonban más jogi szabályozáson alapulnak: a Gyvt. (3) bekezdése értelmében a települési 

önkormányzat biztosítja a gyermekétkeztetést a közigazgatási területén a tankerületi központ, 

illetve a szakképzési centrum (a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) részeként működő 

nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben. E feladat ellátásához az 
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önkormányzat normatív állami támogatást vehet és vesz igénybe. 

 

Tehát a jelen előterjesztés tárgya nem az önkormányzat kötelező feladatként ellátandó 

közétkeztetés, de az önkormányzat köthet megállapodást a feladat ellátására önként vállalt 

feladatként.  A megállapodást az önkormányzattal az EGA és nem a fenntartója kötné meg. A 

feladathoz a normatív támogatást az EGA venné igénybe, a Gyermekétkeztetési Intézménytől 

vásárolt élelmezésként venné igénybe a közétkeztetési szolgáltatást.   

 

A Gyermekétkeztetési Intézmény a szükséges engedélyekkel rendelkezik, 900 adag főzésére 

alkalmas minősítéssel rendelkezik.  Az EGA biztosítani tudja a melegítő – vacsora esetében a 

főző konyhát. 

A megállapodás alapján azonban kb. 350 adaggal többet kellene naponta készíteni, 30 

kollégistát ellátni (reggeli, ebéd, vacsora), illetve ezen kívül kb. 80 adag többletet jelent majd 

szeptember 1-től VSzC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

részére biztosítandó étkezés. ( A 2019/2020-as tanévig a Gyermekétkeztetési Intézmény ezt 

vásárol élelmezéssel biztosította. )  

A napi adag szám növekedése létszám bővítést igényel a Gyermekétkeztetési Intézményben, 

ahol 2020. évre a jóváhagyott létszám: 16 fő.  Az intézményvezető számításokat végzett, mely 

szerint a megnövekedett feladatellátáshoz létszám bővítést tart szükségesnek, mely 

jóváhagyása a képviselő-testület hatásköre.  

Az előzetes számítások szerint a megnövelt létszám bér igényét az intézmény az EGA felé 

teljesítendő közétkeztetési feladatellátás bevételéből tudná fedezni, ahhoz önkormányzati 

támogatást nem venne igénybe. 

Az intézményvezető előzetes számításai szerint 5 fő létszám bővítést tartana indokoltnak. 

Előkészítettük a megállapodás tervezetet, melyet csatolunk az előterjesztéshez. 

 

A fentiekre tekintettel javaslatot teszek a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztésben 

foglaltak megtárgyalására és a mellékelt határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra. 

 

 

  

Határozati javaslat 

Aszód város Önkormányzat …/2020. (VII.   .) határozata 

megállapodás kötésére közétkeztetési feladatok ellátásáról 

 

 

Aszód Város  Képviselő-testülete  

1. Hozzájárul, hogy a 2020/2021-es tanévtől az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, 

Általános Iskola és Kollégiumban Aszód, Régész u. 34. (továbbiakban: EGA) a közétkeztetési 

feladatokat Aszód Város Önkormányzata Aszód Város  Gyermekétkeztetési Intézménye által   

lássa el. 

2. A határozat-tervezet mellékletét képező az EGA-val kötendő  megállapodást jóváhagyja. 

3. Felhatalmazza Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármestert és Oláhné Bordi Edit 

intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére és a Megállapodás aláírására. 



3 

 

4. Hozzájárul, hogy Aszód Város Önkormányzata Aszód Város Gyermekétkeztetési Intézmény 

létszámát 2020. szeptember 1 napjától az intézmény saját bevételei terhére öt fővel megemelje. 

 

 

Aszód, 2020. június 30. 

 

Felelős:  Polgármester, Hatósági és Titkársági Osztály útján, Oláhné Bordi Edit 

intézményvezető 

Határidő: 2020.07.31. 

        

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

        polgármester 

 

 

 

Látta: 

 

 

Dr. Ballagó Katalin  

         jegyző 
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Megállapodás közétkeztetés biztosítására  

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

számára 

 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Aszód Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

törzsszáma: 730435 

adóigazgatási azonosító száma: 15730435-2-13 

KSH statisztikai számjele: 15730435-8411-321-13 

képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  polgármester 

Aszód Város Önkormányzata Gyermekétkeztetési Intézménye   

székhely: 2170 Aszód Csengey út 30.  

adószám: 16797099-2-13,  

bankszámlaszám: 12001008-01337902-00100000,  

képviselő: Oláhné Bordi Edit intézményvezető), mint a feladat ellátásáért felelős; a 

gyermekétkeztetést ellátó szolgáltató (a továbbiakban: Gyermekétkeztetési Intézmény) 

 

másrészről 

 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium  

székhely: 2170 Aszód, Régész utca 34.;  

adószám: 18665745-2-13;  

OM/ágazati azonosító;  

bankszámlaszám: 12001008-00154824-00100007;  

képviselő: Veizer Valéria igazgató),  

(a továbbiakban: Köznevelési Intézmény), mint megrendelő 

 

együttesen Együttműködő Felek között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 

I. Előzmények 

Együttműködő Felek rögzítik, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21./A§ (1) bekezdésének b) pontja alapján ha 

a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés 

keretében a nem bentlakásos intézményben a gyermekek és a tanulók számára a bentlakásos 

nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában 

két kisétkezést kell biztosítani. 

A  Gyvt. (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat biztosítja a gyermekétkeztetést a 

közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum (a továbbiakban 

együtt: köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve 
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szakképző intézményben.  A (3) bekezdés b) pontja értelmében az (1) bekezdés szerinti 

gyerekétkeztetés biztosítása az EGA esetében az egyházi fenntartó feladata. 

 

II. A megállapodás tárgya 

 

Együttműködő Felek jelen megállapodás alapján megállapodnak abban, hogy a Gyvt. 21/A. § 

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség alapján biztosítandó intézményi 

gyermekétkeztetési feladatot az egyházi intézményben önként vállalt feladatként az 

Önkormányzat biztosítja intézménye, az Aszód Város Gyermekétkeztetési Intézménye  (2170 

Aszód, Csengey utca 30.) útján a gyermekek-tanulók részére az alábbiak szerint: 

 

1. Az Önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat intézménye, az Aszód 

Város Gyermekétkeztetési Intézménye útján, a (2170 Aszód, Csengey utca 30.) szám alatti 

Önkormányzat tulajdonában lévő 1 db 900 adagos főzőkonyha közreműködésével biztosítja a 

jogszabályi előírások egyidejű betartásával. 

 

2. A Köznevelési Intézmény a zavartalan feladatellátás biztosítása érdekében a térítésmentesen 

a Gyermekétkeztetési Intézmény rendelkezésére bocsátja a Köznevelési Intézmény tálaló 

konyháját. A Köznevelési Intézmény tálalókonyháján a HACCP rendszer működtetése és a 

37/2016.(IV.30.) EMMI rendelet betartása Gyermekétkeztetési Intézmény feladata. 

 

3. Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán járó kötött felhasználású támogatás központi 

költségvetésből történő igénylése és elszámolása a Köznevelési Intézmény feladata. 

 

4. Együttműködő Felek megállapodnak arról, hogy a jelen megállapodás időtartama alatt az 

étkeztetéssel kapcsolatban felmerült költségek teljes egészében a Köznevelési Intézményt 

terhelik. 

 

III. A megállapodás összege 

 

Együttműködő  Felek a megállapodás mellékletét képező árajánlatban megadott egységárakban 

állapodnak meg. Az egységár Ft/adag/nap értendő. Az Áfa elszámolása és megfizetése a 

mindenkori ÁFA- törvény szerint történik. 

Az eladási ár tartalmazza Aszód város Önkormányzat Képviselő-testülete  8/2014 (V.30.) ÖKT 

rendeletében meghatározott nyersanyag normát, rezsit és az áfát.   

 

IV. Fizetési feltételek 

 

A Gyermekétkeztetési Intézmény a kiszállított, leegyeztetett adagszám alapján a megállapodás 

szerint havonta állítja ki a számlát. A számlát a Köznevelési Intézmény irodájára eljuttatja 

postán vagy személyesen (2170 Aszód, Régész utca 34.). A Köznevelési Intézmény a 

kötelezettségvállalási jegyzés után átadja a számlát pénzügyi ellenjegyzésre, majd a számla 

átutalással kiegyenlítésre kerül. Fizetési határidő: 15 banki nap. 
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V. Megrendelő jogai, kötelezettségei 

 

Az étkezési térítési díjat a szolgáltatást igénybe vevő Köznevelési Intézmény szedi be. A 

szolgáltatást igénybe vevő Köznevelési Intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy 

köteles együttműködni a Gyermekétkeztetési Intézménnyel. 

A Köznevelési Intézmény gazdasági ügyintézője a megrendelés alapjául szolgáló létszámot 

minden oktatási napon reggel 8.30 óráig pontosítja telefonon (06 30-721-3870) a 

Gyermekétkeztetési Intézménnyel, a következő napi létszám tekintetében. 

 

VI. A szolgáltató jogai, kötelezettségei 

 

A Gyermekétkeztetési Intézmény vállalja, hogy a 37/2016. (IV.30.) EMMI rendeletben 

foglaltaknak maradéktalanul megfelel. A rendeletben foglalt szakképzettség birtokában, 

megfelelő minőségben és mennyiségben elkészített napi 1x, illetve 3x étkezést biztosít 

beleértve az ételallergiás (tej, tojás, liszt), cukorbeteg gyermekek diétás étkeztetését is. A 

rendeletben előírt tájékoztatási kötelezettségét teljesíti és azt a szolgáltatást igénybe vevő 

Köznevelési Intézménynek a rendelkezésre bocsájtja a szülők tájékoztatása érdekében. 

A Gyermekétkeztetés vállalja, hogy a tízórait 9 óráig kiszállítja, az ebédet 12.00-14.00 között 

a tálaló konyhában kiadagolja.  

A kollégiumi étkeztetést az alábbiak szerint biztosítja: reggelit  7.00-7.30 között, vacsorát 

18.00-18.30 között.   

A szolgáltatási tevékenység magában foglalja az étel kiszállítási, tálalókonyha üzemeltetési 

valamint a keletkező hulladék kezelési- és elszállítási tevékenységet.  

 

VII. Kapcsolattartás 

Elszámolás helye: 

Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye, 2170 Aszód, Csengey út 30. 

A szerződés időtartama alatt a Felek által kapcsolattartásra kijelölt személyek és elérhetőségeik: 

 

Köznevelési Intézmény 

 

aszevgim@gmail.com; 06-28-400-611 

Gyermekétkeztetési Intézmény részéről: 

Oláhné Bordi Edit intézményvezető 

gyermeketkeztetes@aszod.hu 

06-30-216-1390, 06-28-400-056 

 

VIII. Egyéb rendelkezések 

 

1. A megállapodás határozatlan időre szól, de azt Együttműködő Felek minden év március 31. 

napjáig felülvizsgálják. 

2. Együttműködő Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodást kizárólag közös 

megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

3. Jelen megállapodás a Szerződő Felek bármelyikének egyoldalú nyilatkozatával, indokolás 

nélkül is felmondható az adott év december 31. napjával, 60 napos felmondási idővel. A 

felmondást írásban kell a másik féllel közölni. 

mailto:aszevgim@gmail.com
mailto:gyermeketkeztetes@aszod.hu
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4. Jelen megállapodás a Szerződő Felek közös megegyezésével is megszüntethető, azonban a 

felmondási idő ez esetben sem lehet 15 napnál kevesebb az étkeztetés zökkenőmentes 

lebonyolítása érdekében. 

 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a szolgáltatás tárgya szerinti 

egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Vitás kérdésekben a tárgyalás útján történő 

megegyezésre törekednek a Felek, amennyiben ez sikertelen a jogviták elbírálására a Gödöllői 

Járásbíróságot jelölik meg.  

 

6. Jelen szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés Aszód város 

Polgármesterének, a Gyermekétkeztetési Intézmény vezetőjének, kötelezettségvállalásra 

jogosult vezető tisztségviselőjének és pénzügyi ellenjegyzőjének aláírásával, illetve a 

Köznevelési Intézmény cégszerű aláírásával válik érvényessé. 

 

A Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Jelen Megállapodást Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …… (VII     .) 

önkormányzati határozatával jóváhagyta. 

 

Aszód, 2020. ………………………………………….. 

 

 

 

Oláhné Bordi Edit 

intézményvezető 

Aszód város Gyermekétkeztetési 

Intézménye Szolgáltató 

 

 

Veizer Valéria 

igazgató 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, 

Általános Iskola és Kollégium 

 

 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

Aszód város Polgármestere 

 

 

gazdasági vezető 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, 

Általános Iskola és Kollégium 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Urbánné Péter Erika 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Jogi ellenjegyzés: 

 

Dr. Ballagó Katalin 

Jegyző 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

2020. szeptember 1-től a Gyermekétkeztetési Intézmény működése jelentősen megváltozik.  

2020. január  átlag létszám                                                   2020. szeptember tervezett létszám 

Bölcsőde 30 Bölcsőde 40 

Óvoda 187 Óvoda 200 

Csengey G. Ált. Isk. 242 Csengey G. Ált. Isk. 250 

Szociális étk. 50 Szociális étk. 60 

Egyéb (tábor, vendég) 32 Egyéb (tábor, vendég) 30 

PSG menza 0 PSG menza 20 

PSG kollégium 0 PSG kollégium 40 

EGA ált. isk. 0 EGA ált. isk. 230 

EGA menza 0 EGA menza 120 

EGA kollégium 0 EGA kollégium 20 

ÖSSZESEN 541  1010 

 

Dolgozói létszám tervezése a 2019. évi LXXI. törvény 2.sz mellékletében található képlet alapján történt: 

(100/25+(500-100)/60+L-500/70+Lk/25)*F 

L= létszám, kollégisták nélkül: 860 fő 

Lk= kollégista létszám: 60 fő 

F= feladat ellátási helyek szerinti szorzó: 1,3 

Számított létszámigény a fenti tervezett létszám alapján: 23,53 fő 

A dolgozói létszámot az étkező létszámhoz viszonyítva kell biztosítani. A dolgozói létszám 
felülvizsgálatának minden évben legalább egy alkalommal (a költségvetés készítésekor) meg kell 
történnie. 

Mivel szeptembertől tervezett étkezői létszámunk van, ezért jelenleg 5 fővel szeretném növelni az 
alaplétszámot, így 16+5= 21 fő lenne. 2021-ben a valós létszámok ismeretében kérem felülvizsgálni majd 
a dolgozói létszámot. 

Aszód, 2020. július 4. 

Tisztelettel: 

Oláhné Bordi Edit 

intézményvezető 

 
Gyermekétkeztetési Intézmény 

2170 Aszód, Csengey út 30. 
Tel/fax.: 06-28-400-056 
Email: gyermeketkeztetes@aszod.hu 


