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Gál József 
                                        polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 29-i nyílt ülésére 
 

gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés biztosítása a 
települési önkormányzat feladata. 
 
A Gyvt. „21/A. § (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi 
gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben 
a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az 
ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna 
formájában két kisétkezést, 
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási 
napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg 
főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést 
kell biztosítani. 
(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem 
veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 
a) a települési önkormányzat 
aa) az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá 
ab) a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum (e § 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-
oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben, 
b) az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben, 
c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben.” 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2020. (VI. 30.) önkormányzati 
határozatával döntött arról, hogy 2020. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig a 
gyermekétkeztetési feladatok ellátására a Zsani Cuki Kft-vel köt szerződést. 
 
A vállalkozási szerződés IV/9. pontja értelmében:  
„Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés mindkét fél közös akaratából, annak lejárta után 
újabb 24 hónapra meghosszabbítható.” 
 
Fentiekre tekintettel és az idő rövidsége miatt – a vállalkozóval történő egyeztetésre 
figyelemmel – javaslom, hogy a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződés 1 hónapra, 2021. 
július 1. napjától 2021. július 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön. 
 



Továbbá javaslom 3 árajánlat bekérését az étkeztetés biztosítására és a legkedvezőbb árajánlatot 
nyújtó vállalkozással új szerződés megkötését 1 éves időtartamra, 2021. augusztus 1. napjától 
2022. július 31. napjáig. 
 
A Gyvt. 151. § (3a) bekezdése értelmében: „Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a 
gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj 
megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a 
gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. június 27. 

 
 
 

Gál József 
polgármester 

  



 
HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (VI. 29.) önkormányzati határozata 
gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés meghosszabbításáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. június 30. napján kelt, 2020. 

július 1. napjától 2021. június 30. napjáig a Zsani Cuki Kft-vel (székhely: 5083 Kengyel, 
Kossuth Lajos út 77., adószám: 26176831-2-16, képviseli: Csató Zsanett képviselő) 
közétkeztetési feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződést 1 hónappal, 2021. 
július 31. napjáig meghosszabbítja a szerződés IV/9. pontjában foglaltakra hivatkozással. 

 
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

további szükséges intézkedések és aláírások megtételére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Zsani Cuki Kft. 5083 Kengyel, Kossuth Lajos út 77. 
6. Irattár 

 
Kengyel, 2021. június 29. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
  



 
HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (VI. 29.) önkormányzati határozata 
gyermekétkeztetési feladatok ellátása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
gyermekétkeztetési feladatok ellátására három közétkeztetéssel foglalkozó vállalkozástól 
árajánlatot kérjen be és a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbel kössön szerződést 1 éves 
időtartamra, 2021. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Irattár 

 
Kengyel, 2021. június 29. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 29-i nyílt ülésére 
 

Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben történő közétkeztetési feladatok ellátásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
56. §-a kimondja, hogy a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást – mely 
magában magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat is – az 
állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. 
 
A szociális alapszolgáltatások közé tartozik többek között az étkeztetés, szakosított ellátást 
pedig a bentlakásos intézmény nyújt. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat a szociális alapellátásokat és szakosított ellátást a Kengyeli 
Egyesített Szociális Intézmény útján biztosítja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2020. (VIII. 4.) önkormányzati 
határozatával döntött arról, hogy 2020. augusztus 1. napjától 2021. június 30. napjáig a 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben történő közétkeztetési feladatok ellátására a Zsani 
Cuki Kft-vel köt szerződést. 
 
A vállalkozási szerződés IV/9. pontja értelmében:  
„Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés mindkét fél közös akaratából, annak lejárta után 
újabb 24 hónapra meghosszabbítható.” 
 
Fentiekre tekintettel és az idő rövidsége miatt – a vállalkozóval történő egyeztetésre 
figyelemmel – javaslom, hogy a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződés 1 hónapra, 2021. 
július 1. napjától 2021. július 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön. 
 
Továbbá javaslom 3 árajánlat bekérését az étkeztetés biztosítására és a legkedvezőbb árajánlatot 
nyújtó vállalkozással új szerződés megkötését 1 éves időtartamra, 2021. augusztus 1. napjától 
2022. július 31. napjáig. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. június 27. 

 
Gál József 

polgármester 
  



 
HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (VI. 29.) önkormányzati határozata 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben történő közétkeztetési feladatok ellátásáról 
szóló szerződés meghosszabbításáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített Szociális 
Intézményben történő közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozza: 
 
1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 4. napján kelt, 

2020. augusztus 1. napjától 2021. június 30. napjáig a Zsani Cuki Kft-vel (székhely: 5083 
Kengyel, Kossuth Lajos út 77., adószám: 26176831-2-16, képviseli: Csató Zsanett 
képviselő) közétkeztetési feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződést 1 
hónappal, 2021. július 31. napjáig meghosszabbítja a szerződés IV/9. pontjában foglaltakra 
hivatkozással. 

 
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

további szükséges intézkedések és aláírások megtételére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője, 
6. Zsani Cuki Kft. 5083 Kengyel, Kossuth Lajos út 77. 
7. Irattár 

 
Kengyel, 2021. június 29. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
  



 
HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (VI. 29.) önkormányzati határozata 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben történő közétkeztetési feladatok ellátásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített Szociális 
Intézményben történő közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Kengyeli 
Egyesített Szociális Intézményben történő közétkeztetési feladatok ellátására három 
közétkeztetéssel foglalkozó vállalkozástól árajánlatot kérjen be és a beérkezett ajánlatok közül 
a legkedvezőbbel kössön szerződést 1 éves időtartamra, 2021. augusztus 1. napjától 2022. július 
31. napjáig. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője, 
6. Irattár 

 
Kengyel, 2021. június 29. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
 




