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Oroszlány Város Önkormányzat által biztosított közétkeztetéshez
kapcsolódó 2021. évi fejlesztési feladatok

Oroszlány Város Önkormányzata jelenleg 3 főzőkonyhát és 6 tálalókonyhát működtet a következők
szerint:
➢ Oroszlány Város Óvodái 1 főzőkonyha + 4 tálalókonyha
➢ Önkormányzati Szociális Szolgálat 1 főzőkonyha + 1 tálalókonyha
➢ Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsőde 1 főzőkonyha + 1 tálalókonyha
Az alap és középfokú oktatásban részt vevő gyermekek étkezését vállalkozói szerződés keretein belül
oldja meg Önkormányzatunk. A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában működik 1 főzőkonyha, további
3 közoktatási intézményben tálalókonyhán biztosítjuk az ellátást.
2021. júniusában a 15 éves vállalkozói szerződés lejár, amely egyik oka a városi közétkeztetési
feladatok felülvizsgálatára.
A felülvizsgálat másik fő oka: 2020. augusztusában pályázatot nyújtott be az önkormányzat a
pénzügyminiszter által kiírt, „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati
felhívásra, mely pályázat eredményes lett. Támogatói okirat 1. mellékletben található. A pályázati
forrás hozzájárulhat azon elképzeléshez, hogy a városban a közétkeztetést (oktatási intézmények,
óvoda, bölcsőde, szociális étkeztetés) egy központi főzőkonyha kialakításával biztosítanánk. A
centralizált elhelyezés előnyeit már a 2016 évi közétkeztetési koncepcióhoz készült szakértői
vélemény is alátámasztotta.
Pályázat főbb elemei a következőek:
Oroszlány Város Önkormányzata 100 millió Ft támogatást nyert el a Szociális Szolgálat
főzőkonyhájának fejlesztésére.
A támogatás összege az alábbiak szerint oszlik meg az egyes tevékenységek között:
Támogatás összege: 100 millió Ft
Építés: 52.000.000 Ft
Eszközbeszerzés: 48.000.000 Ft
A projektben tervezett költségek:
Építés: br. 340.732.593 Ft (kivitelezési költség, tervezés, műszaki ellenőrzés)
Eszközbeszerzés: br. 106.172.178 Ft
Összesen: br. 446.904.771 Ft
2021. júliusára ebből felhasználni tervezett összeg: br. 20.320.000 Ft.
Kivitelezési szintű műszaki tervdokumentáció elkészítése, erre alapozva a közbeszerzési
dokumentáció összeállítása és a kiválasztási eljárások lefolytatása (kivitelező, eszközbeszerzés,
műszaki ellenőrzés).
Amennyiben az ütemterv tartható, akkor 2021-ben már a kivitelezési tevékenység megkezdődhet és
legalább az 1. résszámla benyújtásához szükséges készültségi állapot is elérhető lehet (br. 80.103.148
Ft)
Mindez attól függ, hogy a hajléktalan ellátó intézmény elhelyezése milyen módon és mennyi idő alatt
lehetséges, hiszen a konyha kivitelezéséhez kapcsolódóan a munkaterületet csak akkor lehet átadni,
amikor az épület kiürítése megtörtént. Amennyiben a 2021-2022. téli időszakát még a jelenlegi helyén

töltené a Hajléktalan Ellátó Intézmény, úgy a munkaterület átadás és a kivitelezési időszak ennek
megfelelően csúszik. A projekt sikeres és határidőre történő végrehajtásához az alábbi pályázati
előírásokat kell figyelembe venni.
Megvalósításra és elszámolásra vonatkozó előírások:
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A projekt befejezésének dátuma és a
támogatás felhasználásának végső határideje: 2022. december 31-e. A felhasználás végső határideje
és a projekt befejezésének dátuma nem módosítható, az addig fel nem használt támogatásrészt vissza
kell fizetni a központi költségvetésbe.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 90 napon belül, de legkésőbb
2023. március 31-éig – a Pénzügyminisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya
által kiadott Útmutató alapján – szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42
önkormányzati információs rendszeren keresztül.
A támogató okiratban foglalt lényeges megállapítás a későbbi működtetésre vonatkozóan:
- A Kedvezményezett vállalja, hogy a Pályázati Kiírás 3.1. a) és b) pontjai szerinti alcélok
esetében a megvalósítást követően a 2023. évi megalapozó felmérés szerinti adatszolgáltatás
alapján az óvodai és bölcsődei étkeztettek száma nem éri el a támogatott saját konyhával
étkeztetett bölcsődei vagy óvodai gyermeklétszám 90 %-át, úgy köteles a teljes támogatást
visszafizetni.
- Amennyiben a fenntartási időszak alatt a támogatással érintett új főzőkonyhában a projekt
befejezését követő 5 éven belül 20 %-ot meghaladóan csökken az étkeztetett gyereklétszám,
úgy a Kedvezményezett az étkeztetett számának arányában köteles a támogatás
visszafizetésére.
- A projekt befejezését követő 5. évtől 20%-ot meghaladóan csökken az étkeztetett
gyereklétszám, úgy a visszafizetendő támogatás összegéről az államháztartásért felelős
miniszter (továbbiakban: miniszter) egyedileg dönt.
A közétkeztetés biztosítása az önkormányzat részéről kötelező feladatellátás. A működtetés
finanszírozását tekintve jelentős terhet ró az önkormányzatra, ezért is szükséges a rendszer teljeskörű
felülvizsgálata, az önkormányzat számára kedvezőbb feladatellátási forma kialakítása.

2021. évi két fő fejlesztési feladat:

1. Feladat: 2021. július 01-től Hunyadi Mátyás Általános Iskolában lévő főzőkonyha és
tálalókonyhák működtetésére irányuló önkormányzati döntések
A Hunyadi főzőkonyha működtetési lehetőségeit és a kapcsolódó működési és fejlesztési költségeket
három verzió alapján vizsgáltuk meg:
Jelenlegi helyzetkép:
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola főzőkonyha jelenlegi ellátási adatai: Összesen 850 fő.
-

400 fő étkeztetése a Hunyadi iskolában,
300 fő étkeztetés a József Attila Általános iskola tálalókonyháján,
80 fő étkeztetése a Benedek Elek EGYMI és Kollégium tálalókonyháján,
20 fő étkeztetése a kollégiumban,
50 fő étkeztetése a Gimnázium tálalókonyháján.

A főzőkonyha és a tálalókonyhák működtetését jelenleg a vállalkozó 14 fő (8 órás) munkavállalóval
látja el.
Megvizsgáltuk a következő három működtetési lehetőséget és bemutatjuk ezek számszaki összesítését:
lásd 2. melléklet.

l. verzió – Ételkészítés és konyhaműködtetés továbbra is vállalkozói szerződés keretében.
A költségek meghatározásakor a jelenlegi vállalkozói szerződés költségeit vettük figyelembe / 850
fő étkezésének biztosítása napi 1-3 étkezés /
Bruttó költsége: 135.372.695 Ft/év

II. verzió – Ételkészítés és kiszállítás vállalkozói szerződés keretében + tálalókonyhák
működtetése önkormányzat által:
A Hunyadi iskola főzőkonyháját nem veszi át az önkormányzat a központi konyhai beruházás idejére,
hanem rövid időre (2-3 év) közbeszerzési eljárás keretében 850 főre az étel elkészítését rendelné meg
az önkormányzat külső cégtől. Értelemszerűen ebben az esetben a tálalókonyhákat működtetni
kell, személyi és tárgyi feltételeit biztosítani szükséges.
Az ételvásárlás pályázati kiírásánál fokozott figyelmet kell fordítani a jogszabályi feltételek meglétére,
az abban leírtak vállalására. /pl.37/2014./IV.30./ EMMI rendelet, mely a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról, illetve a 62/2011./VI.30./VM rendelet a vendéglátó-ipari
termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről rendelkezik./
Továbbá fontos feltétel az étel intézményekhez - napi meghatározott időre - történő, jogszabályban
rögzített feltételek betartásával való kiszállítása a szállítóedények biztosításával.
Az ételkészítés és szállítás várható költségének kiszámítása során egy másik településen működő
szerződés adatait vettük figyelembe.

Vállalkozói szerződés szerinti költség:

107.074.233 Ft

+ tálalókonyhák működtetési költsége: 25.210.500 Ft
Működési költség összesen: 132.284.733 Ft
+ 2021. évet terhelő egyszeri kiadás :

10.300.000 Ft

Önkormányzatot terhelő költség - 4 tálalókonyha működtetése - részletes adatai:
/Hunyadi M. Ált. Iskola, József A. Ált. Iskola, Benedek E.EGYMI és Kollégium,Hamvas B.
Gimnázium/
7 fő konyhai kisegítő Bérköltség és járulékai
19.656.000.Cafetéria juttatás

2.054.500.-

Dologi kiadás: tisztítószer takarítási eszközök, HACCP 1.000.000.Munka és védőruha juttatás

500.000.-

Tálókonyhák rezsi költség

2.000.000.-

Összesen:

25.210.500.-Ft/év

Egyszeri kiadás a tálalókonyhák működtetése esetében (átvételhez kapcsolódó költség):
HACCP vizsgálatok elkészíttetése, oktatás

300.000.-

Meszelés, javítások elvégzése

5.000.000.-

Tálaló eszközök, egyéb eszközök pl.hűtők beszerzése

5.000.000.-

Összesen:

10.300.000.-Ft

III. verzió – Önkormányzati feladatellátás keretében történik a Hunyadi főző- és tálalókonyhák
működtetése
Bruttó nyersanyagköltség:

66.177.038.-

Működtetés költsége:

65.693.000.-

Működési költség összesen:

131.870.038

2021. évben keletkező egyszeri költség:

35.514.000.-

Költségek részletezése:
Főzőkonyha és egyben tálalókonyha feladatellátási helye: Hunyadi Mátyás Általános Iskola
3 tálalókonyha feladatellátási helye: József Attila Általános Iskola, Benedek Elek EGYMI és
Kollégium, Hamvas Béla Gimnázium
Feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek:
2 szakács,10 konyhai kisegítő,1 gépkocsivezető,1 élelmezésvezető,1 raktáros
15 fő Bér és járulék költségei

49.842.000.-

Cafetéria juttatás

4.401.000.-

Konyhák rezsi költsége

8.000.000.-

Dologi kiadás:
Élelmezési program éves díja

200.000.-

Munka, védőruha

750.000.-

Tisztító, fertőtlenítő szerek, takarító eszközök

1.500.000.-

Üzemanyag ktg, biztosítás

1.000.000.-

Összes költség:

65.693.000.-Ft/év

Nyersanyagköltség Áfával:

66.177.038.-Ft/év

Egyszeri kiadás a feladatellátás átvétele időszakában:
1 számítógép, nyomtató
Eszközök átvétele vállalkozótól (használt eszközök)

400.000.24.114.000.-

(Megjegyzés: új eszköz vásárlása esetén várható költség: 51.773.000 Ft)
Engedélyek, HACCP vizsgálatok, oktatás

500.000.-

Gépjármű vásárlása

3.500.000.-

Meszelések, javítások elvégzése

7.000.000.-

Összes költség:

35.514.000.-Ft

Megjegyzés: új eszközök vásárlása során
Önkormányzati működtetésről szóló döntés esetében szükséges a működtetéshez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése, melynek átfutása ideje minimum 60 nap.

Figyelembe véve a központi főzőkonyha kialakítására irányuló önkormányzati törekvést, amely
megvalósítási ideje a jövő év vége, az átmeneti maximum 2 évre javaslom a Hunyadi általános
iskolában lévő főzőkonyha és a kapcsolódó tálalókonyhák működtetésének átvételét július 01.
napjától önkormányzati feladatellátásba!

2. Feladat: Központi főzőkonyha kialakítása 2022. december 31-ig a Hajléktalan szálló
épületében lévő főzőkonyha jelenlegi helyén + a hajléktalan ellátó rendszer által használt
épületrészben.
A központi főzőkonyhán 2300 főre történne az ételek elkészítése (napi 1-3 étkezési gyakoriság).
A beruházás várható költsége: br. 447 M Ft. (beruházási és eszközigény költsége). Ebből 100 M
Ft állami támogatás, 347 M Ft önkormányzati önerő. A központi főzőkonyhához kapcsolódna az
intézményekben található tálalókonyhák működtetése is, jelenlegi igények alapján 13 db.
Előzőek alapján a központi főzőkonyha működtetésének becsült költsége egy évre számítva a
következők szerint mutatható be:
Bér + járulék + juttatások /43 főre/

167.000.000.- Ft

Közüzemi költség /becsült adat/

6.345.000.- Ft

Nyersanyag költség /2021.tervszám/

165.031.000.- Ft

Szállítási költség (üzemanyag)

1.500.000.- Ft

Védőruha

3.000.000.- Ft

Védő felszerelés, gumikesztyű, sapka, tisztítószer, fertőtlenítő

2.500.000.- Ft

Kisértékű eszköz pótlás (főzőkonyha, tálalókonyhák)
Összesen:

4.000.000.- Ft
349.376.000.- Ft

3. 2021. évi közétkeztetési fejlesztési feladatok és azokhoz kapcsolódó más
intézményfejlesztési feladatok összefoglalása:
1. Hunyadi általános iskola főzőkonyha 2021. július 01-től történő működtetéséhez kapcsolódó
döntések (közbeszerzési pályázat lebonyolítása /vagy saját működtetésű konyha kialakításával
kapcsolatos feladatok, hatósági engedélyeztetési eljárás indítása)
2. Az étkeztetési és fejlesztési feladatok fedezetének biztosításához kapcsolódó forrásbevonás
(önerő/hitel).
3. Központi főzőkonyha részletes műszaki beruházási tervdokumentáció készítése.
4. Központi főzőkonyha kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása.
5. A kivitelezési szerződés megkötése és a munkaterület átadhatósága érdekében a jelenleg a
Hajléktalan szálló épületében működő konyha (Idősek Átmeneti Otthona, szociális étkeztetés,
népkonyha) ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos feladatok.
6. A kivitelezési szerződés megkötése és a munkaterület átadhatósága érdekében a Hajléktalan
szálló új működési helyszínre történő áttelepítésével kapcsolatos feladatok.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2021. (I.29.) határozata
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen támogatásban részesített, Városi
Központi Főzőkonyha kialakítása tárgyú pályázat megvalósításával, és a Hunyadi Mátyás
Általános Iskolában lévő főzőkonyha és kapcsolódó tálalókonyhák 2021. évi működtetésével
kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány Város
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Oroszlány Város Önkormányzata a támogatói okirat és az 56/2020. (VIII.12.) Kt. határozat 3.
pontjában írt pénzügyi feltételek szerint a Városi Központi Főzőkonyha kialakítása tárgyú
projektet 446.904.771,- Ft összköltséggel, ezen belül 100.000.000,- Ft összegű támogatás és
346.904.771 Ft összegű önerő felhasználásával kívánja megvalósítani a 2. pontban írt részletes
ütemterv szerint.
2. Oroszlány Város Önkormányzata az 1. pont szerinti projektet az alábbi ütemterv szerint
valósítja meg:
➢
Kivitelezési időszak (kivitelezés, eszközbeszerzés, műszaki ellenőrzés): 2021. október
– 2022. december 31.: 100.000.000,- Ft összegű támogatás és 326.584.771,- Ft összegű önerő
felhasználásával, mely önerőt a 2022. évi költségvetésébe betervez.
➢
Az önkormányzat a beruházás megvalósítására irányuló előkészítő tevékenységek
(tervezés, közbeszerzés, kiválasztási eljárások, beruházás indítás) - 2021. január–2021.
december közötti időszakban – 70.400 EFt-ot biztosít a 2021. évi költségvetésében.
3. A Városi Központi Főzőkonyha beruházás önrészét az önkormányzat hitel, kölcsön
felvételével kívánja biztosítani.
4. A Városi Központi Főzőkonyha projekt megvalósításához kapcsolódóan felmerülő
valamennyi egyéb fejlesztési- átalakítási feladat és azok költségigénye felmérésének
határidejét (különös tekintettel a Hajléktalanokat Ellátó Intézményi Egység áthelyezésére, a
szükséges biztosítandó férőhelyek számára, a működtetés lehetőségeire, feltételeire és az
áthelyezés ütemtervére, a főzőkonyha beruházás időszakában történő ideiglenes áthelyezésére)
2021. június 30. napjában határozza meg, mely felmérés során a szakbizottságok véleményét
be kell szerezni.
5. Az alap és középfokú oktatásban részt vevő gyermekek étkezését biztosítva 2021. július 01.
napjától önkormányzati működtetésbe teszi a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában lévő
főzőkonyhát és a kapcsolódó 4 tálalókonyhát (Hunyadi Mátyás Általános Iskola, József Attila
Általános Iskola, Benedek Elek EGYMI és Kollégium, Hamvas Béla Gimnázium).
6. Megbízza Dr. File Beáta jegyzőt, hogy február 15-ig dolgozza ki a határozat 4. pontjában
meghatározott feladat végrehajtásának ütemtervét, és folytasson egyeztetéseket a főzőkonyhát
és tálalókonyhákat jelenleg működtető vállalkozóval a munkavállalók és a tárgyi eszközök
esetleges átvételi lehetőségéről.
7. Hunyadi Mátyás Általános Iskolában lévő főzőkonyha és a kapcsolódó 4 tálalókonyha
önkormányzati feladatellátásba történő átvételéhez kapcsolódó egyszeri beruházási igény
fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 35 M Ft összegben biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány, 2021. január 29.
Lazók Zoltán

