
Jánossomorja Város Önkormányzata 

Polgármesterétől 

 

 

 

 

 

 

 

 

3./ E LŐ T E R J E S Z T É S 

a képviselő-testület 2022. november 10-ei ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés egyes közétkeztetéssel összefüggő kérdésekben 

Előterjesztő:  Lőrincz György polgármester 

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város illetékességi területének a közétkeztetéssel összefüggő feladatokat a 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda és a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola vonatkozásában a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó 

Szervezet Napközi Otthonos Konyhája, illetve a Kék Bagoly Bölcsőde ellátottjai tekintetében 

a Kék Bagoly Bölcsőde Főzőkonyhája látja el. 

A Kék Bagoly Bölcsőde közétkeztető főzőkonyháján 2022. május 2-án élelmiszer-higiénia i, 

élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi helyszíni ellenőrzést végzett a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A Hivatal által megküldött jegyzőkönyv tartalmazza a 

feltárt hiányosságokat/hibákat (pl. külön öltözőhelyiség biztosítása, üzemi edény mosogató 

beszerzése, mosogató cseréje, tárolópolcok beszerzése, padlóburkolat cseréje és csempézés), 

mely csak jelentős anyagi ráfordítással háríthatóak el. A Hivatal megállapításai között 

hangsúlyosan szerepelt továbbá az élelmezésvezető felügyelete és irányítása, melyet az 

ellenőrzés óta a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet 

Napköziotthonos Konyha szervezeti egysége biztosít. 

A növekvő energiaárak és élelmiszerárak, a magas beruházási költségekre, illetve a 

megfelelő szakmai felügyelet, irányítás biztosítása érdekében az intézményvezetőkke l 

egyeztetve javaslom, hogy a Kék Bagoly Bölcsőde Főzőkonyhája kerüljön integrálásra a 

Napközi Otthonos Konyha szervezeti egységébe. A javaslat szerint a Kék Bagoly 

Bölcsődében 2023. január 1-jétől kizárólag tálalókonyha működne, amennyiben a 

Képviselő-testület elfogadja a következő határozati javaslatokat és dönt az alapító 

okiratok módosításáról. 

Határozati javaslat:  

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Kék 
Bagoly Bölcsődében az intézményvezető javaslatával egyetértve 2023. január 1-jétől 

önálló főzőkonyhát - a növekedő energiaárakra, élelmiszerárakra, beruházási költségre 
tekintettel nem tart fenn -, azt integrálja a Napközi Otthonos Konyha szervezet i 

egységébe. 2023. január 1-jétől a Kék Bagoly Bölcsődében a Napközi Otthonos Konyha 

részeként működő tálalókonyhát működtet. 
 

2) Döntött továbbá arról, hogy 2023. január 1-jétől a Napközi Otthonos Konyha szervezet i 
egység kiválik a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezetből és a 

Kék Bagoly Bölcsőde önálló költségvetési szervbe beolvad, önálló telephelyeként 
működik tovább. 
 

3) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

4) Felhatalmazza az intézményvezetőket a kiválással/integrálással történő feladatok 

ellátására. 
 



Felelős: Lőrincz György polgármester 

  Németh Tímea és Bella Sándor intézményvezetők 
Határidő: 2022. december 31. 

 

Amennyiben a képviselő-testület a fenti döntést meghozza, a Jánossomorjai Városüzemelteté s i 

és Műszaki Ellátó Szervezet és Kék Bagoly Bölcsőde alapító okiratának módosításáról is 

szükséges az alábbi döntéseket meghozni: 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 
Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának 
módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalását az 1. sz. melléklet szerint i 

tartalommal elfogadja.  
 

2) Felkéri a jegyzőt, hogy a döntését követően 15 napon belül gondoskodjon a 
Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről.  

 
3) Felhatalmazza az polgármestert, hogy az 1) pontban jóváhagyott módosító okiratot, 

illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 
 

4) Felhatalmazza továbbá a polgármestert a 2) pontban foglalt eljárás során felmerülő 

technikai módosítások végrehajtására.  
 

Felelős:  Lőrincz György polgármester, ill. 
    dr. Péntek Tímea jegyző 
Határidő:  döntést követő 15 napon belül 

 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Kék 

Bagoly Bölcsőde alapító okiratának módosítását és annak egységes szerkezetbe 
foglalását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 
2) Felkéri a jegyzőt, hogy a döntését követően 15 napon belül gondoskodjon a Kék Bagoly 

Bölcsőde alapító okiratának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről.  

 
3) Felhatalmazza az polgármestert, hogy az 1) pontban jóváhagyott módosító okiratot, 

illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 
 

4) Felhatalmazza továbbá a polgármestert a 2) pontban foglalt eljárás során felmerülő 

technikai módosítások végrehajtására.  
 

Felelős:  Lőrincz György polgármester, ill. 
    dr. Péntek Tímea jegyző 



Határidő:  döntést követő 15 napon belül 

 

Kérem a T. Testületet, hogy az alapító okiratok módosításáról, illetve az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratok kiadásáról döntést hozni szíveskedjen. 

Képviselő-testületi tag megbízása: 

A kialakult magas energia- és élelmiszerárak, valamint az elvárt energiamegtakarítás és 

élelmiszertakarékosság megvalósítása érdekében a Képviselő-testület át kívánja tekinteni a 
Napközi Otthonos Konyha működését. A Konyha működésének áttekintésével a 
közétkeztetésben szerzett tapasztalatára (különösen: költségtakarékos és minőségi  

alapanyagbeszerzés és felhasználás, minőségi közétkeztetés megvalósítása) tekintettel Molnár 

Gábor képviselőt javaslom megbízni határozott időre.  

 

Feladatai során a Kék Bagoly Bölcsőde vezetőjével és a Jánossomorjai Városüzemeltetési és 

Műszaki Ellátó Szervezet vezetőjével együttműködve ellenőrzi az önkormányzat 

intézményeinek gyermekétkeztetési tevékenységével kapcsolatos feladatait, különös tekintette l 

annak minőségére, alapanyag felhasználására, ételek elkészítésére, étlapok összeállítására, a 

közétkeztetésben felhasznált termékek beszerzésére, energia-és élelmiszer felhaszná lás 

racionalizálására, egészséges életmód előtérbe helyezésére. Az ellenőrzést követően Németh 

Tímea és Bella Sándor intézményvezetőkkel együtt értékeli tapasztalatait.  

A megbízott képviselő-testületi tag a Konyha működésének áttekintését követően javaslatot 

dolgoz ki a Képviselő-testület részére a Konyha működésének racionalizálására, melyet a 

Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg tárgyal. 

Határozati javaslat: 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (XI.10.) Kt. 

határozata 
 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Napközi 

Otthonos Konyha téli leállásáig (2022. december 21-ig) Molnár Gábor képviselőt 

megbízza közétkeztetési tanácsadás keretében az alábbi feladatok ellátásával: 

 

− segíti a közétkeztetési feladatok Kék Bagoly Bölcsődébe történő integrálását, a 
közfeladat hatékony átadását a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó 

Szervezettől, 

− az intézményvezetőkkel együtt ellenőrzi az önkormányzat intézménye inek 
gyermekétkeztetési tevékenységével kapcsolatos feladatait, ellenőrzi a 
közétkeztetést és gyermekétkeztetést, különös tekintettel annak minőségére, 

alapanyag felhasználására, ételek elkészítésére, étlapok összeállítására, a 
közétkeztetésben felhasznált termékek beszerzésére, energia-és élelmiszer 
felhasználás racionalizálására, egészséges életmód előtérbe helyezésére, javaslatot 

tesz a közétkeztetéssel összefüggő intézkedések megtételére,  

− kapcsolatot tart az érintett intézményvezetőkkel és a polgármesterrel feladat-és 
hatáskörében tartozó kérdésekben 
 

2) A Megbízott egy alkalommal, a 2023. évi költségvetés tárgyalásával egyidejűleg 
(várhatóan 2023. február) beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 



Amennyiben szükséges intézkedési javaslatot/javaslatokat tesz a konyha működésének 

racionalizálása költséghatékonyságának növelése érdekében. 
 
 

Felelős: Molnár Gábor képviselő 
Határidő: 2022. december 21.  ill. 2.) pont vonatkozásában a 2023. évi költségvetés 

tárgyalásának időpontja 
 

Kérem a T. Testületet, hogy a megbízásról döntést hozni szíveskedjenek. 
 

Jánossomorja, 2022. 11. 8. 

Lőrincz György s.k. 
      polgármester 

 


