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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a Patakpart Általános Iskolában az iskolai intézményi étkeztetés 

személyi feltételeinek biztosítására 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.)  21.  § szakasza szerinti gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezések 

értelmében a települési önkormányzat feladata a közigazgatási területén az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a tanulók 

számára az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezés biztosítása.  

Az Önkormányzat tálalókonyhák fenntartásával biztosítja a közétkeztetési feladatok ellátását. 

Szeptember 1-jétől a Patakpart Általános Iskola megnyitásával az Önkormányzatnál bővíteni 

szükséges az iskolai intézményi étkeztetés szakfeladaton lévő létszámot és a hozzá 

kapcsolódó személyi juttatásokat.  

Az új iskolában 2 fő 8 órás és 1 fő 6 órás állás létrehozásával tervezzük megvalósítani a 

tálalókonyhai feladatokat. Ebből 1 fő 8 órás alkalmazott a három iskolában dolgozó konyhai 

munkatársak (összesen 10 fő) csoportvezetője is, munkaköre mellett a tálalókonyhák 

működéséhez szükséges adminisztrációs feladatokat is ellát.  

Az új iskolában a konyhai dolgozókkal kapcsolatos személyi kiadások 3,5 hónapra személyi 

jellegű 2.605e Ft, munkáltatói járulék 383e Ft, összesen 2.988 e Ft, melyből 644e Ft személyi 

jellegű és 100e Ft munkáltatói járulék üres álláshely miatt bérmegtakarításból fedezhető. A 

szükséges 1.961 e Ft személyi jellegű és 283e Ft munkáltatói járulék, összesen 2.244e Ft az 

önkormányzat költségvetéséből a K48 költségvetési sor Ellátottak személyi juttatásai sorról 

átcsoportosítható. A költségvetés III. számú módosítása tartalmazza a kért előirányzat-

módosítást. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai intézményi étkeztetéshez 
szükséges létszámot 8,75 főben állapítja meg, és az iskolai intézményi étkeztetés személyi 
juttatásaihoz 1.961 e Ft személyi jellegű és 283e Ft munkáltatói járulék költséget, összesen 
2.244e Ft-ot az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből a K48 költségvetési sor Ellátottak 
személyi juttatásai sorról átcsoportosít.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2021. szeptember 15. 
 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 


