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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények 

állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. 

törvény módosította a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. §-át 2013. január 1. 

napjától, melynek értelmében a települési önkormányzat az általa fenntartott 

óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ 

által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekek és a tanulók 

számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon 

biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.  

 

A fenti jogszabályi rendelkezés alapján valamennyi, Komló közigazgatási 

területén, állami vagy önkormányzati fenntartásban működő köznevelési 

intézmény gyermekeinek/tanulóinak étkeztetését Komló Város 

Önkormányzatának kell biztosítania, melyre vonatkozóan a képviselő-testület 

188/2012. (XII. 14.) számú határozatában rendelkezett. A gyermekétkeztetés 

feladat-ellátásához kapcsolódóan javaslom, hogy a konyhai dolgozók átvétele 

tekintetében az átadó-átvevő munkáltató és a munkavállaló között megkötésre 

kerülő háromoldalú megállapodásban az önkormányzat érdekeinek figyelembe 

vétele érdekében az alábbi szövegrész szerepeljen: 

 

„Amennyiben a dolgozó felmentésére az átvételt követő fél éven belül sor kerül, 

a felmentési időre jutó személyi juttatás, illetve a végkielégítés megpályázható 

összegével csökkentett része az átadó intézményt terheli.” 

 

A Gyvt. 151. § a (2) bekezdés szerint, ha gyermekétkeztetést a települési 

önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési 

önkormányzat állapítja meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 

alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

A Gyvt. rendelkezései alapján a BM EGYMI köznevelési intézményben és a 

korábban a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában 

működő „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola esetében is Komló 

Város Önkormányzata biztosítja az étkeztetést, így ezen intézmények esetében 

szükséges a nyersanyagnorma megállapítása. 

 

Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi nyersanyagnorma megállapítását: 

 

 

 

 

 



 Norma (Ft) + ÁFA  

Kollégium  

Reggeli 90 

Tízórai 70 

Ebéd 240 

Uzsonna 60 

Vacsora 140 

   

Középfokú köznevelési intézmények   

Reggeli 140 

Ebéd 265 

Vacsora 170 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi, jogi és 

ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével támogatni 

szíveskedjék.  

 

Határozati javaslat :  

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és 

ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 

önkormányzati gyermekétkeztetés feladat-ellátásához kapcsolódó döntésekről 

szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

1.) A képviselő-testület a BM EGYMI konyhája esetében, illetve a 

„Kökönyösi Oktatási Központ” Alkotmány utca 2. szám alatt működő 

konyhája esetében az élelmezési norma összegét az alábbiak szerint 

állapítja meg 2013. február 1. napjával:  

 

 Norma (Ft) + ÁFA 

Kollégium  

Reggeli 90 

Tízórai 70 

Ebéd 240 

Uzsonna 60 

Vacsora 140 

  

Középfokú köznevelési intézmények  

Reggeli 140 

Ebéd 265 

Vacsora 170 

 

 



2.)  A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az élelmezési norma 

mértékéről az intézmények vezetőit és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központot értesítse.  

 
3.) A képviselő-testület utasítja a GESZ vezetőjét, hogy a konyhai dolgozók 

átvétele tekintetében az átadó-átvevő munkáltató és a munkavállaló között 

megkötésre kerülő háromoldalú megállapodásban az önkormányzat 

érdekeinek figyelembe vétele érdekében az alábbi szövegrész 

szerepeltesse: 

„Amennyiben a dolgozó felmentésére az átvételt követő fél éven belül sor 

kerül, a felmentési időre jutó személyi juttatás, illetve a végkielégítés 

megpályázható összegével csökkentett része az átadó intézményt terheli.” 

 
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

     Kiss Béláné GESZ vezetője 

 

 

Komló, 2013. január 16. 

        Polics József 

        polgármester 

 


