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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Városgondnokság alapító okiratában eddig is szerepelt a gyermekétkeztetés kormányzati 

funkció, mint ellátandó tevékenység, de a feladatot ténylegesen az Önkormányzat végezte 2013 

januárjától. Ennek oka, hogy a gyermekétkezetés törvényi szinten lett szabályozva, és az 

Önkormányzatnak gyorsan, hatékonyan, az akkori szervezeti kereteknek megfelelően kellett a 

feladatot megoldania. Időközben megalakult a Városgondnokság, és ahogyan az eredeti 

elképzelések között is szerepelt, feladata lenne a jövőben a gyermekétkeztetés ellátása. 

A Városgondnokság számára átadott közétkeztetési feladatok az alábbi előnnyel járhatnak az 

Önkormányzat szempontjából: 

1. Ugyanazon épületek üzemeltetési feladatait egyébként is a Városgondnokság látja el; 

2. Gazdasági szervezet megléte miatt, hatékonyan biztosítható a konyhák felügyelete, 

ellenőrzése, a feladat átláthatóbbá válik; 

3. A működtetés hatékonysága jobb, a rendszerhiba esetén a visszacsatolás gyorsabb, a 

szükséges intézkedések hamarabb megtörténnek, mint a jelenlegi önkormányzati 

működtetés esetén; 

4. A vagyonvédelem jobban biztosított; 

5. Az alapanyag beszerzésbe jobban bevonhatók a mezőgazdasági programban előállított 

termékek. 

A konyhaüzemek átadása csak az első lépés, az átadást követő időszak feladata lesz a fejlesztési 

tervek kidolgozása és végrehajtása az alábbiak szerint: 

 

1. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 

EMMI rendelet alkalmazása 2014. szeptember 1-től; 

2. Felmérni és végrehajtani azokat a legfontosabb fejlesztéseket, amelyek a biztonságos 

tanévkezdéshez szükségesek; 

3. A vevői kör bővítése a meglévő kapacitások kihasználása érdekében; 

4. Pályázati lehetőségek felkutatása a konyhák korszerűsítése és kapacitás bővítése érdekében. 

 

Javasoljuk tehát a T. Képviselő-testületnek, a közétkeztetést biztosító konyhák szervezeti 

átadását a meglévő tárgyi feltételeikkel együtt a Városgondnokság számára 2014. július 1. napjával, 

ezzel együtt a feladatellátást biztosító 31 fő engedélyezett álláshely átadását az Önkormányzat 

létszámkeretéből. Ez a konyhai dolgozók esetében a munkáltató személyében bekövetkező változást 

jelent: az Önkormányzat helyett a Városgondnokság lesz a munkáltatójuk. Akik eddig a Munka 

Törvénykönyve hatálya alá tartoztak, visszakerülnek közalkalmazotti jogviszonyba. A két 

munkáltató közötti megállapodásban a dolgozók bérére, ki nem vett szabadságának kiadására az 



Önkormányzat és a Városgondnokság garanciát vállal. A változás tervezett időpontjáig elegendő 

idő áll rendelkezésre a dolgozók tájékoztatására és a munkaviszonyok rendezésére.  

A döntést követően kerülnek végrehajtásra az átadáshoz kötődő kötelező munkaügyi 

intézkedések, leltározások, valamint a féléves gazdálkodás teljesítésének áttekintése után a 

működéshez szükséges előirányzatok hozzáigazítása a feladatokhoz. 

Az átszervezéshez az alapító okirat kisebb módosítására van szükség: a működtetésünkben és 

tulajdonunkban lévő konyhákat telephelyként szerepeltetni kell az intézmény dokumentumaiban. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közétkeztetést biztosító József 

Attila utca 12., valamint a Jantyik utca 21-25. szám alatti konyhák üzemeltetését, azok 

meglévő tárgyi és személyi feltételeivel együtt a Városgondnokság számára átadja 

2014. július 1. napjával. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat engedélyezett 

létszámkeretét 31 fővel csökkenti, a Békési Városgondnokság létszámkeretét 31 fővel 

megemeli. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri polgármesterét, hogy a 

létszámkeret módosítását az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 

17.) rendeletben vezesse át és a működéshez szükséges előirányzatok átadásáról 

gondoskodjon, és a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.  

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

dolgozók átvételéről a Városgondnoksággal megállapodást kössön. A Képviselő-

testület kéri polgármesterét és a Békési Városgondnokság igazgatóját, hogy a konyhai 

dolgozókat tájékoztassák a változásokról és a szükséges munkajogi lépéseket tegyék 

meg. 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság alapító 

okiratát a határozat 1. melléklete szerinti módosítja.  Az intézmény egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Méri Zoltán igazgató 

 

Békés, 2014. május 22. 

                                                Izsó Gábor 

                                              polgármester 

Jogi ellenjegyző: 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

 

 



Alapító okiratot módosító okirat 

 

A Békési Városgondnokság számára Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 

90/2014. (III.27.) sz. határozattal kiadott alapító okiratot a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése felhatalmazása alapján, 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az alapító okirat 1.b. pontja helyébe a következő 1.b. pont lép: 

 „1.b. Székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 4. 

Telephelyei:  5630 Békés, Kossuth u. 32. 

   5630 Békés, József A. u. 12.: konyha ingatlanrész 

   5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.: konyha ingatlanrész 

2. Az alapító okirat 1.d. pontja [Alaptevékenységei] helyébe a következő 1.d. pont lép 

„d./ alaptevékenységei: 

Kezeli (bérbe adja, karbantartja, felújítja stb.) a Békés Város Önkormányzata tulajdonában 

álló lakóingatlanokat, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségeket. Működteti 

(nyilvántartja, takarítja, karban tartja, felújítja, fizeti a közüzemi díjakat stb.) az állami 

fenntartású önkormányzati tulajdonban lévő köznevelési intézmények épületállományát, 

eszközeit. Végzi az állami fenntartású köznevelési intézményekben a gyermekétkezetési 

feladatokat.” 

 

3. A 9/2014. (III. 27.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat 

záradéka helyébe az alábbi záradék lép: 

„Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2014. július 1-jével lép hatályba, 

ezzel egyidejűleg a Békési Városgondnokság 2014. március 28-án 90/2014. (III. 27.) számú 

határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.” 

Az alapító okiratot módosító okiratot Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

____/2014. (V. 29.) számú határozatával hagyta jóvá. 

Békés, 2014. május 29. 

 

 

Izsó Gábor polgármester  Tárnok Lászlóné jegyző 

 

 



Alapító okirat 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

a. megnevezése: Békési Városgondnokság 

b. székhelye:  5630 Békés, Petőfi u. 4. 

Telephelyei:  5630 Békés, Kossuth u. 32. 

    5630 Békés, József A. u. 12.: konyha ingatlanrész 

    5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.: konyha ingatlanrész 

c. közfeladata:  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) 9. pontja alapján lakás- és helyiséggazdálkodás 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése 

alapján köznevelési feladatot ellátó vagyon működtetése 

d. alaptevékenységei: 

Kezeli (bérbe adja, karbantartja, felújítja stb.) a Békés Város Önkormányzata 

tulajdonában álló lakóingatlanokat, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségeket. 

Működteti (nyilvántartja, takarítja, karban tartja, felújítja, fizeti a közüzemi díjakat 

stb.) az állami fenntartású önkormányzati tulajdonban lévő köznevelési intézmények 

épületállományát, eszközeit. Végzi az állami fenntartású köznevelési 

intézményekben a gyermekétkezetési feladatokat. 

e. alaptevékenysége:  

államháztartási szakágazati besorolása:   

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

 

 

Kormányzati funkciók szerinti tevékenységei 

 

száma megnevezése 

013350 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

066010 Zöldterület-kezelés 



száma megnevezése 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

091250 
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési 

feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

107051 Szociális étkeztetés 

 

A vállalkozási tevékenységek mértéke nem haladhatja meg a módosított kiadási 

előirányzat 5 %-át. 

 

f. illetékessége, működési köre:  

 Békés város közigazgatási területére 

 Békés város közigazgatási területén kívül a Békés Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő ingatlanokra terjed ki. 

 

2. Irányító szervek 
a. alapító: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

b. irányító, felügyeleti szerv: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

 

3. Az intézmény és dolgozói jogállása 
Törzsszáma:     814791 

KSH statisztikai számjele:   15814799-8411-322-04 

Adószáma:     15814799-2-04 

Számlavezető pénzintézet:   ERSTE BANK HUNGARY ZRT.  

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

számlaszáma:     111600006-00000000-63585293 

 



a. az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki pályázat útján 5 év 

határozott időre. 

b. a foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(közalkalmazotti jogviszony) 

 a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (közfoglalkoztatási 

jogviszony) 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (megbízási és vállalkozási 

jogviszony) 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (munkaviszony) 

 

 

Záradék: 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Békési 

Városgondnokság 2014. március 28-án 90/2014. (III. 27.) számú határozattal elfogadott egységes 

szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete ______/2014. (V. 29.) számú 

határozatával fogadta el. 

 

 

Békés, 2014. május 29. 

 

 

 

 

 

 Izsó Gábor 

polgármester 

 Tárnok Lászlóné 

jegyző 

 

 

 

 

 

 


