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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) jelentős része 2012 
szeptemberével lépett hatályba, illetve szeptember elsejével hatályba lépett a végrehajtására kiadott 
229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet is. Az Nkt. az 
általános- és középiskolai oktatást állami feladatként határozza meg. A törvény az oktatási 
intézmények esetében a korábbi fenntartói feladatokat megosztja fenntartói és működtetői 
feladatokra: 
Fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való 
jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és – e törvényben foglalt esetben a működtetővel 
közösen – a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik.  
Az iskolákra vonatkozóan az állami fenntartói jogokat a 202/2012. (VII. 27.) Kormányrendelet 
értelmében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyakorolja. Az új szervezet az oktatásért 
felelős miniszter irányítása alatt áll. A fenntartói feladatok elsősorban a szakmai munka (nevelés-
oktatás) irányítására terjednek ki, ennek megfelelően az állam nevezi ki az iskola igazgatóját, a 
pedagógus és a közvetlen segítők bérköltségeit finanszírozza. 
Működtető: az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami 
köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti (pl. konyha 
üzemeltetése). 
 
A testületünk jelen ülésén szavaz arról, hogy vállalja a működtetési feladatokat, ezért amennyiben 
úgy dönt vállalja a működtetést érdemes azon elgondolkozni, hogy hol tud költségtakarékosságot 
elérni. Ilyen terület lehet az élelmezési rész.  
 
Az étkeztetés költségéből a nyersanyag költséget a szülök fizetik, amelyre rászorultsági alapon a 
Magyar Állam támogatást biztosít. Jelenleg a Dr. Hepp Ferenc tagiskolában különböző mértékű 
kedvezményben 349 fő részesül az 525 főből. A rezsi költséget és a személyi költségeket az 
Önkormányzat biztosítja. Tehát nem mindegy, hogy mennyi a nyersanyag és rezsi költség aránya. 
A rezsi költség aránya csökkenthető energiatakarékos beruházás megvalósításával. A konyha 
méretéhez szükséges napelemes rendszer kiépítése megközelítően 60-65 millió forintba kerül, 
amelyre pályázatot lehet benyújtani. A pályázat önereje 10 % körül lesz, amely azt jelenti, hogy 6-
6,5 millió forintot kell biztosítani. Ezt a költségek között mi nem szerepeltethetjük, ezért ezt 
másképen kell előteremteni. Erre lehet példa az, hogy az üzemeltetést külső vállalkozásba adjuk és 
a közbeszerezési eljárás során előírjuk, hogy a nyertes vállalkozás 5 éven keresztül a konyha 
üzemeltetésért 1,2 millió forintot fizet az önkormányzat számára. 
A közbeszerzés során célszerű azt is bírálati szempontként értékelni, hogy a beszerzéseinek hány 
százalékát teszi ki a helyi beszállítok által értékesített termék. Minimum feltételként 40 %-ot 
célszerű előírni.  
A közbeszerzés során elő kel írni, hogy a nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a működés 
megkezdéséig saját költségén elvégzi a konyha energetikai leválasztását. A leválasztással létrejövő 
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valamennyi rendszer – kivételt képeznek az energia szolgáltatók által tulajdonolt eszközök- az 
ajánlatkérő tulajdonába kerülnek és azt a szerződés időtartalma alatt nyertes ajánlattevő korlátlanul 
használhatja. A nyertes ajánlattevő az energia leválasztással kapcsolatos költséget a szerződés 
megszűnését követően nem kérheti az ajánlatkérőtől, azt a szerződés időtartalma alatt az elkészített 
ételek árában kell képezni.  
Fontos kérdés a jelenlegi dolgozók átvétele, amelyre a következő előírást javasoljuk: a nyertes 
ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy valamennyi jelenlegi dolgozót jogfolytonosan átvesz, továbbá 
vállalja, hogy a Békési telephelyen a szerződés időtartalma alatt létszámcsökkentést nem hajt végre, 
és más nem Békés városi telephelyekre munkavégzés céljából nem vezényli át Őket. További 
feltétel, hogy a nyertes ajánlattevő vállalja, hogy az ételeket helyben főzi meg, ami azt jelenti, hogy 
melegítő konyhaként a konyhát nem üzemeltetheti. 
 
A beszerzés becsült értéke 5 évre nettó 205 millió forint, ezért a közbeszerzési eljárást a közösségi 
eljárási rend alapján kell lefolytatni, amely elindításához testületi döntés szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp 
Ferenc tagiskola konyhájának 5 éves üzemeltetésére közbeszerzési eljárást ír ki. 
 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2012. szeptember 21. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

……………………………….  
Jogi ellenjegyző 

………………………………..  
Pénzügyi ellenjegyző 


