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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától 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.  
 
Az önkormányzat a GESZ közreműködésével tehát 2013. január 1. napjától ellátja a 
gyermekétkeztetést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK) 
fenntartásában működő alábbi feladat-ellátási helyeken: 

• „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola (7300 Komló, Alkotmány u. 2.) 
• Nagy László Gimnázium (7300 Komló, Alkotmány u. 2.) 
• Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (7300 

Komló, Ságvári u. 1.) 
• Gagarin Általános Iskola (7300 Komló, Fürst S. u. 1.)  
• Szilvási Általános Iskola (7300 Komló, Függetlenség u. 32.) 
• Felsőszilvási Általános Iskola (7300 Komló, Május 1. u. 15.) 
• Kenderföld Somági Általános Iskola (7300 Komló, Gagarin u. 4.) 
• Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, 

Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (7300 Komló, Tompa M. u. 14.) 
 

A kötelező feladat átadás-átvételhez kapcsolódóan a dolgozók átvétele megtörtént a fenti 
határozat alapján. Azonban a feladat ellátásához kapcsolódó, a korábban a Baranya Megyei 
Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő ingatlan, illetve a tulajdonában lévő 
ingóságok rendezése, továbbá a gyermekétkeztetés lebonyolításának szabályozása nem történt 
meg. 2013. április 1. napjától a KIK Komlói Tankerülete látja el a Baranya Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium fenntartói és működtetői feladatait, így a KIK látja el az ingatlan vagyonkezelését 
és rendelkezik az ingóságok tulajdonjogával. 
 
A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kérdések rendezése érdekében, tehát a KIK-kel meg kell 
kötni a közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodást. 
 
A feladat-ellátáshoz a KIK biztosítja a vagyonkezelésében lévő konyha-étkező helyiségeket 
és a hozzájuk tartozó eszközök ingyenes használatát (mely jelenti a „Köknyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola középfokú feladat-ellátási helyein lévő 2009. július 1. napja előtt 
beszerzett feladat-ellátást szolgáló eszközöket, melyek a Baranya Megyei Intézményfenntartó 
Központtól a KIK-hez kerültek). 



 
Fontos kiemelni, hogy a Gyvt. 151. § (2) bekezdése az önkormányzat számára napi 
háromszori étkezés biztosítását teszi kötelezővé. Ugyanakkor a KIK fenntartásában és 
működtetésében lévő Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium esetén az ellátottak speciális 
helyzetére és szükségleteire figyelemmel napi ötszöri étkeztetés biztosítása szükséges. 
 
A fentiekre tekintettel a KIK-kel kötendő javasolt közétkeztetési megállapodás-tervezet 
értelmében a KIK - mint az érintett intézmény fenntartója, működtetője – teljes egészében 
átvállalja - az áram, a fűtés és a vízdíjakon kívül – a működtetéshez kapcsolódó egyéb 
költségeket.  
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság véleményének figyelembevételével 
támogatni szíveskedjék.  
 
Határozati javaslat:  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság véleményének figyelembevételével 
– megtárgyalta közétkeztetés feladat-ellátására KIK-kel kötendő megállapodás tárgyában 
készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
A képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskolával, a Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiummal, a Szilvási és a 
Kenderföld-Somági Általános Iskolákkal közétkeztetési feladat ellátásáról kötendő 
megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és felkéri 
a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 1. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2013. május 14. 
        Polics József 
        polgármester 
 



1. számú melléklet 

Megállapodás 
közétkeztetési feladatok ellátására 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Komló Város Önkormányzata 
Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Képviseli: Polics József polgármester 
Adóigazgatási azonosító szám:15724100-2-02 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Székhely:  
Képviseli: Király Istvánné tankerületi igazgató 
Adóigazgatási azonosító szám: 
(a továbbiakban: KIK) 
 
harmadrészről 
 
Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola,  
Speciális Szakiskola és Kollégium 
Székhely: 7300 Komló, Tompa M. u.  
Képviseli: Fazekasné Visnyei Irma igazgató 
(a továbbiakban EGYMI),  valamint a  
 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  
székhely: 7300 Komló, Alkotmány u. 2.     
Képviseli: dr. Hoppa József főigazgató 
(a továbbiakban: KÖOK),  valamint a 
 
Szilvási Általános Iskola 
Székhely: 7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
Képviseli: Dobóné Bencze Zsuzsanna igazgató 
(a továbbiakban: Szilvási Iskola), valamint a  
 
Kenderföld – Somági Általános Iskola 
Székhely: 7300 Komló, Gagarin u. 4. 
Képviseli: Schillingerné Bázing Melinda igazgató 
(a továbbiakban: Kenderföldi Iskola) 
 
a továbbiakban harmadrészről együttesen Intézmények,  
 
együttesen Együttműködő Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 



 
I 

Előzmények 
 

1.) Együttműködő Felek előzményként rögzítik, hogy a Gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151 § 
(2) bekezdésének 2013. január 1. napjától hatályos állapota értelmében a települési 
önkormányzat feladata a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekek, illetve tanulók számára 
az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és 
két további étkezés biztosítása.  

 
2.) Együttműködő Felek rögzítik, hogy Önkormányzat a gyermekétkeztetési feladatainak 

ellátása érdekében Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény II. mellékletében rögzített támogatást igényelt.  

 
3.) Jelen megállapodás megkötésének célja, hogy a jelenlegi helyzetre tekintettel az 

Önkormányzat étkeztetési feladatai ellátásának és finanszírozásának biztosítása 
érdekében Együttműködő Felek elősegítsék az ezzel kapcsolatos feladatok zavartalan 
működtetésének végrehajtását.  

 
4.) Együttműködő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat által ellátandó 

gyermekétkeztetés közfeladatnak minősül, ezért a magyar állam tulajdonában és a 
KIK vagyonkezelésében lévő helyiségek térítésmentes biztosításához a Magyar 
Nemzetei Vagyonkezelő Zrt. előzetes engedélye nem szükséges.  

 
II 

A megállapodás tárgya 
 

1.) Az Önkormányzat a I. pontban leírtaknak megfelelően az Intézményekben biztosítja a 
gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási 
napokon a déli meleg főétkezést és további két étkezést.  

 
2.) Az Önkormányzat – az I. pontban foglalt törvényi kötelezettségen túl – további két 

étkeztetést biztosít az EGYMI-ben.  
 

3.) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetés feladat ellátásáról a Kenderföldi Iskola, a 
Szilvási Iskola és a KÖOK intézmények esetében a saját tulajdonában lévő tálaló 
konyha-étkezőben gondoskodik. AZ EGYMI esetében a feladatellátás az Állam 
tulajdonában, és a KIK vagyonkezelésében lévő tálalókonyha-étkezőben történik. 

 
4.) A KIK jelen szerződés keretében ingyenes használatba adja az Önkormányzat részére 

a komlói 3105/8 hrsz-ú kivett általános iskola és udvar megnevezésű, természetben 
Komló Tompa M. utca 14. sz. alatti 13335 m2 területű ingatlanból 410 m2 

ingatlanrészt, mely a tálalókonyha és ebédlő funkciót lát el.  
 

5.) A KIK a feladat ellátásához kapcsolódó ingyenesen használatba adja Önkormányzat 
részére a jelen szerződés 1. sz. melléklete (elektronikus adathordozón) szerinti az 
étkeztetés feladatellátására szolgáló tulajdonában lévő ingóságokat. Ezen eszközök 



pótlásáról, javításáról az Önkormányzat gondoskodik. A pótlás során beszerzett 
eszközök Önkormányzat tulajdonában kerülnek. 

 
 

6.) Szerződő Felek kijelentik tudomással bírnak arról, hogy a gyermekétkeztetési 
feladatokat az Önkormányzat Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet (székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3., továbbiakban: GESZ) 
közreműködésével látja el a 3.) pontban rögzített Intézmények tálalókonyha-
étkezőjében. A gyermekétkeztetést biztosítását a GESZ a MEVID Zrt.-vel (székhely:   
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14-16, adószám: 11006426-2-02) kötött szerződés 
keretében biztosítja.  

 
 

III 
A megállapodás időtartama 

1.) Jelen megállapodás 2013. június 1. napjával határozatlan időtartamra jön létre.  A 
megállapodás megszűnik, ha az Önkormányzat étkeztetési feladat-ellátási 
kötelezettsége teljesen, vagy az érintett intézményekben tanuló diákok vonatkozásában 
megszűnik. A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. 
 

 
IV 

Közétkeztetési feladatellátással kapcsolatos rendelkezések 
 

1.) Az étkeztetési feladat magában foglalja a gyermekétkeztetés biztosítását, az étel 
szállítását, kiosztását. 

 
2.) Az Önkormányzat az étkeztetést teljes körűen látja el. Az ellátás biztosítása 

érdekében szükséges alkalmazottak foglalkoztatásán, az adagok minőségi és 
mennyiségi ellenőrzésén és kiosztásán túl gondoskodik a tálaláshoz használt szállító 
és tálaló edények, evőeszközök mosogatásáról, a konyha és az étkező takarításáról, a 
jogszabályi előírásokban meghatározott higiénés körülmények betartásáról.  

 
3.) Az Önkormányzat az intézményi térítési díjat a Gyermekvédelem helyi szabályairól 

szóló önkormányzati rendeletében (jelenleg hatályos rendelet száma: 4/2013. (II. 22.)) 
állapítja meg. Az étkezési térítési díj beszedését az Intézmények vállalják. Az étkezési 
térítési díj beszedéséről az Intézmények az általános forgalmi adóról szóló törvény 
(továbbiakban: ÁFA törvény) előírásainak megfelelő, a GESZ nevére kiállított 
számlát bocsátanak ki, a beszedett térítési díjat a beszedés napján a GESZ 
bankszámlájára/pénztárába befizetik 

 
4.) Az Intézmény a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó étkeztetési feladat-ellátáshoz 

szükséges feltételeket saját tanulói és alkalmazottai vonatkozásában biztosítja. Az 
étkezési normatíva igényléséhez, a napi étkezés lebonyolításához szükséges adatokat 
az Intézmények a GESZ részére rendelkezésre bocsátják. Az Intézmények a 
normatíva valamint az ÁFA igényléséhez szükséges nyilvántartásokat naprakészen 
vezetik és az adatokat GESZ részére szolgáltatják. 

 



5.) Az Intézmények az étkezések megrendelését közvetlenül hetente a MEVID Zrt. 
részére küldik meg. A pótrendeléseket és lemondásokat a tárgynapot megelőző napon 
9 óráig jelzik (hétfői napra pénteken). 

 
6.) Az Intézmények az étkeztetésben résztvevők adagszámáról (kedvezményenkénti 

bontásban a GESZ által előírt formában) az intézmények tanulói vonatkozásában 
havonta kimutatást küldenek a GESZ-nek folyamatosan jelezve a változásokat. Az 
Intézmények a térítési díj kedvezményeket nyilvántartják, a megállapítás alapjául 
szolgáló dokumentumok érvényességét figyelemmel kísérik és az érvényességi 
határidő lejártára felhívják a szülő, gondviselőt figyelmét, az új dokumentumok 
bekéréséről gondoskodnak. Az Intézmények a térítési díj kedvezmények 
megállapításának alapjául szolgáló dokumentációt megőrzik és az Önkormányzat 
kérésére azt ellenőrzésre átadják. 

 
 

V 
Közétkeztetéssel kapcsolatos költségek viselésére vonatkozó rendelkezések 

 
1.) Az állami normatíva, továbbá az intézményi étkezési térítési díjon felüli étkezési 

szolgáltatás és a tálalókonyhák-ebédlők működési költségei Önkormányzatot terhelik.  
 
2.) Az étkeztetés feladat-ellátásához kapcsolódó közüzemi díjakat az alábbi Intézmények 

esetében Szilvási Iskola, KÖOK, Kenderföldi Iskola, az Önkormányzat és a KIK 
között 2013. 02. 26-án megkötött használati szerződés és vagyonkezelési 
szerződésben meghatározottak szerint kerül rendezésre.  

 
3.) Az EGYMI esetében a működési költségek megosztása 2014. január 1. napjától az 

alábbiak szerint történik:  
a) a fűtés légköbméter arányosan, a mindenkori fűtésszámla 2,1 %-a (konyha-

ebédlő) 97,9 %  arányában kerül megosztásra, a KIK a szolgáltatást minden 
hónap 5-ig kiszámlázza a GESZ felé. A GESZ a KIK-nek 15 napon belül 
átutalással teljesít. 

b) Az áram a mérőórával leválasztott, így annak költségét a szolgáltató a GESZ-
nek számlázza.  

c) A vízfogyasztás továbbszámlázása almérő órák segítségével történik a KIK az 
almérőn feltüntetett fogyasztást minden hónap 5-ig kiszámlázza a GESZ felé, a 
GESZ a KIK-nek 15 napon belül átutalással teljesít. 

d) A mérőórák illetve almérők felszereléséről, továbbá a riasztó rendszer 
szétválasztásáról a KIK saját költségére gondoskodik.  

e) A működéshez kapcsolódó egyéb költségek (pl: szemétszállítás, riasztó, 
rágcsálóirtás) a KIK-et terhelik. 

f) A II/2. pontban meghatározott szolgáltatás éves kiadásainak figyelembe 
vételével az Önkormányzat és a KIK az a)–e) pontokban meghatározott 
költségmegosztást felülvizsgálja minden év november 30-ai fordulónappal, és 
az esetleges különbözetet pénzügyileg egymással rendezi. 



 
 
 

VI 
Egyéb rendelkezések 

 
1.) Együttműködő Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodást kizárólag közös 

megegyezéssel, írásban módosíthatják. 
 

2.) A KIK kijelenti, hogy az EGYMI esetében a tűz-,villám-és érintésvédelmi 
igazolásainak státusza megfelel a jogszabályban meghatározottaknak, amelyről az 
érvényes igazolásokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.  

 
3.) Az 1. sz. melléklet elektronikus adathordozón jelen megállapodás elválaszthatatlan 

részét képezi.  
 

4.) Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 10 eredeti példányban készült, 
melyből 3 példány az Önkormányzatot, 3 példány a KIK-et, 1 példány a Szilvási 
Iskolát, 1 példány a KÖOK-t, 1 példány a Kenderföldi Iskolát, 1 példány az EGYMI-t 
illeti. 

 
Komló, 2013-05-14 
 
 
 

Polics József        Király Istvánné  
polgármester                      tankerületi igazgató   

Komló Város Önkormányzat      Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
             Komlói tankerülete 

 
 
 
        Dr. Hoppa József            Fazekasné Visnyei Irma  
            főigazgató            igazgató  
„Kökönyösi Oktatási Központ”        Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai  
       Szakközépiskola                                      Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola,  

 Speciális Szakiskola és Kollégium 
 
 
Dobóné Bencze Zsuzsanna     Schillingerné Bázing Melinda 
 igazgató           igazgató  
Szilvási Általános Iskola        Kenderföld-Somági Általános Iskola
     
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
     Aladics Zoltán 
Komló Város Önkormányzat 
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