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

 

         

        Az előkészítésben közreműködött: 

Dr. Demeter-Bankó Nikolett 

jogi szakreferens 

 

Előterjesztés 

Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye 

Alapító Okirat módosításáról  és  álláshely jóváhagyásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2020/2021. tanévtől kezdődően Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye 

látja el az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium étkeztetési 

feladatait is – a korábban meghozott döntések illetve azok nyomán megkötött szerződések alapján. 

 

A feladat bővülése miatt szükséges felvenni a Gyermekétkeztetési Intézmény tevékenységi körei 

közé a következő tevékenységet: 049010 kormányzati funkciószámú „Máshová nem sorolt 

gazdasági ügyek” tevékenységet. 

 

A tevékenységi kör átvizsgálása kapcsán megtörtént az alapdokumentumok hatályos 

jogszabályokhoz történő igazítása is, így a meglévő tevékenységi körök elnevezésének 

pontosítása megtörtént, valamit az intézmény Alapító okiratának formai igazítását elvégeztük. 

 

A Gyermekétkeztetési Intézmény - ahogyan azt a Képviselő-testület jóváhagyta -  megkezdte a 

közétkeztetési feladatok ellátását az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégiumban. Az előzetesen felmért igénytől jóval nagyobb számban veszik igénybe az étkezést, 

így a feladatok ellátásához 2020. október 1-jétől az Intézmény szeretne egy 0,5 álláshely bővítést 

kérni, takarítói munkakörre.  

  

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat I: 

Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testületének  /2020. (IX.16.) határozata  

Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye 

Alapító Okirat módosításáról 

 

A Képviselő-testület az Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye Alapító 

Okirat módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta. 
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1. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletében található módosító okiratot, valamint 

a módosított alapító okiratot egységes szerkezetben megtárgyalta, és elfogadta.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a dokumentumokat küldje meg a 

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága részére illetve 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy járjon el az esetleges hiánypótlások során. 

 

Felelős:  polgármester  

Határidő:  2020. szeptember 30. 

 

Határozati javaslat II: 

Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testületének  /2020. (IX.16.) határozata 

Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye 

0,5 álláshely jóváhagyásáról 

 

A Képviselő-testület az Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye 0,5 álláshellyel 

történő bővítésétre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta. 

Hozzájárul, hogy Aszód Város Önkormányzata Aszód Város Gyermekétkeztetési Intézmény létszámát 

2020. október 1.  napjától az intézmény saját bevételei terhére 0,5 fővel megemeljék. 

Felelős:  intézményvezető 

Határidő:  2020. szeptember 30. 

 

Aszód, 2020. szeptember 9. 

 

 

                                   Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs   

  polgármester 

 

 

 

Látta: Dr. Ballagó Katalin 

                     jegyző  
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Okirat száma: 1/2020. (IX. 16.) 
 

Módosító okirat 
 

Az Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye az Aszód Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete  által 2016. március 31. napján kiadott, 7/2016. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Aszód 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete  …./2020. (IX. 16.) számú határozatára  figyelemmel 
–a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az intézmény alapító okiratának 4.4 részében rögzített alaptevékenységek 
felsorolása a következőképp módosul: 
 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025 Munkahelyi étkeztetési köznevelési intézményben 

3 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

4 
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító intézményben 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

6 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

7 049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 

 

2. A „6. Záró rendelkezés” rész és az azt követő keltezési, aláírási részek jogszabályi 
változások folytán törlésre kerülnek. 

Kelt: Aszód, „Időbélyegző szerint” 

P.H. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
Polgármester 
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Okirat száma: 2/2020. (IX. 16.)  
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Aszód Város 
Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye alapító okiratát a következők szerint adom 
ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2170 Aszód, Csengey u. 30. 

1.2.2.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001.06.27. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Aszód Város Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testülete 

3.1.2. székhelye:2170 Aszód, Szabadság tér 9.  

 
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Aszód Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye:2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
A Bölcsődés, óvodás, általános iskolás korú gyermekek valamint a szociális ellátásban részesülők, 
a Kistérségi Gondozási Központ ellátottjai és az önkormányzati intézmények dolgozóinak 
étkeztetése, ehhez kapcsolódóan: árubeszerzés, előkészítés, főzés, tálalás, térítési díjak 
beszedése. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 562900 Egyéb vendéglátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: az óvodai, bölcsődei ellátottak, a köznevelési 
intézményben tanuló ellátottak valamint a pedagógusok és más munkavállalók részére 
biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása illetve a koruk, egészségi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt 
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem 
képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok 
ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

3 
104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

4 
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító intézményben 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

6 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

7 049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 

 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Aszód város közigazgatási területe 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Aszód 
Önkormányzatának Képviselő-testület bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 
Az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján a polgármester gyakorolja. Az intézményvezető magasabb vezető 
beosztású közalkalmazott. Az intézmény többi alkalmazottja tekintetében a munkáltatói 
jogokat az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető kinevezése határozott 
időtartamra, 5 évre szól. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony  

 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 

 

 


