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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselõ-testülete 
 
Szentes 
 
 
           Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 190 /2006. (XII.15.) Kt. számú 
határozatával  elfogadta  Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési 
koncepcióját, és  döntés született arra vonatkozóan, hogy a Képviselõ-testület mérlegeli a 
Központi Gyermekélelmezési Konyha (Szentes, Jövendõ u. 6. sz.) vállalkozásba adását 
azzal a feltétellel, hogy a konyha felújítását a vállalkozó (illetve konzorciuma) 
finanszírozza. 
 
Jelenleg az önkormányzat a települési közétkeztetést 2 fõzõkonyháról 20 tálalókonyhára 
történõ kiszállítással biztosítja. A fõzõkonyhák kapacitása összesen napi 3600 adag, melybõl  
a Jövendõ utcai fõzõkonyha 2300 adag kapacitású, itt az  általános – és a középiskolai 
korosztály részére biztosítják az ellátást, a Szarvasi út 8. sz. alatti konyha 1300 adag 
kapacitású, ahol az óvodáskorú gyermekek és a szociális ágazat ellátottjainak közétkeztetése 
biztosított. 
  
A fõzõ – és tálalókonyhák nem felelnek meg a jogszabályokban és normákban elõírt 
követelményeknek, és nem teljesítik a vendéglátással és étkeztetéssel foglalkozó 
szolgáltatókkal szemben támasztott HACCP rendszernek való megfelelést sem 
 
A fõzõ – és tálalókonyhák rövid bemutatása: 
- A Központi Gyermekélelmezési Konyha  Jövendõ u. 6. sz. alatti üzeme közvetlen 

éttermi kapcsolattal rendelkezik, amely 200-250 fõ befogadására alkalmas, ami  szükség 
szerint 300 fõre  bõvíthetõ. A dolgozói létszám 45 fõ. 

- A Központi Gyermekélelmezési Konyha Szarvasi út 8. sz. alatti üzeme saját 
étkezõhelyiséggel nem rendelkezik, a dolgozói létszám 12 fõ. Mindkét fõzõkonyhára 
jellemzõ, hogy a teljes eszköz – és géppark elhasználódott állapotban van, ezért 
potenciálisan veszélyeztetik az ellátás biztonságát. 

- A tálalókonyhák esetén – kevés kivétellel – ugyancsak az a helyzet, hogy a felújítás és 
átalakítás elkerülhetetlen. Az épületek és a bennük kialakított tálalók rossz állapotban 
vannak, ezért elkerülhetetlen az építészeti és technológiai rekonstrukciók elvégzése. 
Ennek keretében indokolt belsõépítészeti felújítások, átalakítások és technológiai 
fejlesztések végrehajtása. A legtöbb helyen burkolat-, nyílászáró- és világítás csere 
szükséges, valamint a gépészeti és technológiai vezetékek cseréje is, de átalakításuk 
esetén az ÁNTSZ engedélyezésre területbõvítés nélkül nincs esély. Ugyanakkor az 
épületek a területbõvítésre nem alkalmasak.  
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- Az iskolai étkezõ helyiségek esetében is idõszerûek az átalakítások pl. burkolatcsere, 
világítás korszerûsítés, valamint a gépészeti és technológiai vezetékek és a külsõ 
nyílászárók, székek, asztalok cseréje, festés, mázolás. 

 
Javaslatok a közétkeztetési szolgáltatás színvonalának javítására: 
A Központi Gyermekélelmezési Konyha  Jövendõ u. 6. sz. alatti fõzõkonyhája esetében teljes 
körû építészeti és technológiai rekonstrukció szükséges a 3000, esetleg mind a 3500 adag 
kapacitású fõzõkonyha kialakítására. 
A Központi Gyermekélelmezési Konyha Szarvasi út 8. sz. alatti fõzõkonyhájának a  felújítása 
az épület rossz állapota miatt nem javasolt. Indokolt lenne azonban az elõírásoknak és a kor 
követelményeinek megfelelõ új fõzõkonyha kialakítása, esetleg területbõvítéssel, amennyiben 
a Jövendõ utcában a teljes kapacitás nem építhetõ ki.  
 
2006-ban elkészült a terv a Központi Gyermekélelmezési Konyha  Jövendõ u. 6. sz. alatti 
épületének felújítására. 
A tervben szereplõ felújítási munkák ismertetése: 
Komplett épületszerkezeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint 
konyhatechnológiai felújítás a bontási, építési, szerelési és beüzemelési résztevékenységek 
ellátásával, biztonságtechnikai, szabványossági ellenõrzõ mérésekkel, beleértve az ebédlõt és 
annak szociális blokkját is: 
- A helyiségek szükség szerinti alaprajzi átrendezése a jelenleg érvényben lévõ      

szabványoknak és elõírásoknak megfelelõen (nyersanyag, készétel, tiszta - és mosatlan 
edények, valamint hulladékszállítási útvonalak figyelembevételével, elõírás szerinti 
raktárak, szociális blokkok és egyéb kiszolgáló helyiségcsoportok kialakításával). 

- Az épületvillamossági hálózat szabványosítása (erõs-és gyengeáramú szerelések).  
- Az épületgépészet felújítása (vízellátás-szennyvízcsatorna, fûtésszerelés, mesterséges 

szellõzés-és légellátás, klímarendszer és kazántelepítés). 
- A gázellátás kiépítése (fûtési - használati - és konyhatechnológiai rendszer komplett 

korszerûsítése céljából, az eddigi gõzüzemû rendszer kiváltására). 
- Alternatív energiafelhasználás céljából, a fûtési és használati melegvízrendszerre 

kisegítésként csatlakoztatható napkollektorok telepítése. 
- Komplett építészeti-szakipari felújítás (új burkolatok, nyílászárók, hõ-és vízszigetelések, 

felületképzések kialakítása). 
- Konyhatechnológia korszerûsítése (új elõkészítõ, fõzõ, sütõ, hûtõ, mosogató, tálaló és 

tároló gépek, berendezések, felszerelési tárgyak beállítása).  
- Hûtõkamrák kialakítása. 
- Térburkolatok, zsírfogó - és hulladéktároló mûtárgyak építése. 
- Közmû - és betápvezetékek kiépítése, csatlakozási helyek kialakítása.  
A minõségbiztosítási feltételek ismertetése: 
Beépített termékek: 
A beépítésre kerülõ termékeknek hazai (MSZ), honosított (MSZ EN) mûszaki specifikációval, 
vagy építõipari mûszaki engedéllyel (ÉME) kell rendelkezniük. Az alkalmasságot az építési 
célú termékekre vonatkozó irányelv (CPD) szabályozza. A beépítésre kerülõ 
konyhatechnológiai berendezéseknek és felszerelési tárgyaknak biztosítaniuk kell a HACCP 
követelményeinek teljesülési feltételeit. A beépített késztermékeknek a forgalmazó által 
szabályosan kiállított garanciajeggyel kell rendelkezniük. 
Szakszerûség ismertetése: 
A kivitelezõnek célszerûen rendelkeznie kell ISO 9001 (MIR) és 14001 (KIR) besorolással, 
mely alapvetõen biztosítja a megfelelõ szakmai/személyi felkészültségét. 
Ellenõrzõ mérések ismertetése: 
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Az épületgépészeti vezetékek és berendezéseik (szükség szerint hatósági) nyomáspróbáját és 
tömörségvizsgálatát a technológiai folyamatba illeszkedõen, az épületvillamossági - és 
villámvédelmi hálózat és szerelvényeik érintésvédelmi, tûzvédelmi - és szabványossági 
felülvizsgálatát, valamint a szellõzõk és kémények felülvizsgálatát elsõ üzembe helyezés elõtt  
Üzembiztonság és egészségügy helyzete: 
Részleges felújítással a konyha üzembiztonsága nem tartható fenn, a közegészségügyi 
feltételek nem teljesíthetõk. 
 
A Központi Gyermekélelmezési Konyha  Jövendõ u. 6. sz. alatti fõzõkonyhája a teljes körû 
felújítás után alkalmassá válna 3000, esetleg 3500 adag étel elõírások szerinti elõállítására. 
Amennyiben ez a fõzõkonyha nem bõvíthetõ akkora mértékben, ami a városi közétkeztetés 
teljes ellátását biztosítja, úgy szükséges egy új konyha megépítése.  
A biztonságos közétkeztetési szolgáltatás ellátásához a jelenlegi dolgozói létszám szükséges. 
A megrendelõk számának növekedése esetén további munkaerõ alkalmazása válhat 
szükségessé. 
 

Javaslat a közétkeztetési szolgáltatás megfelelõ színvonalú biztosítására: 
 
1. Egyik lehetséges megoldás a városi közétkeztetési szolgáltatás vállalkozásba adása azzal a 

feltétellel, hogy a jelenlegi konyhaüzem felújítását a vállalkozó, (illetve konzorciuma) 
finanszírozza. A vállalkozói szférában komoly érdeklõdés mutatkozik a települési 
közétkeztetések üzemeltetésére, és ezáltal a fejlesztési költségek ráterhelhetõek a 
szolgáltatás késõbbi üzemeltetõjére, aki a ráfordításait az üzemeltetés racionalizálásából 
és a közbeszerzési pályázaton elnyert hosszú távú (max. 20 éves) szolgáltatási 
szerzõdésbõl adódóan képes  kigazdálkodni.  

     A szolgáltatás meghirdetése esetén érvényesíteni szükséges az önkormányzat alapvetõ 
érdekeit, így kiemelten az árak szinten tartását és a jelenlegi munkavállalók további 
foglalkoztatását. A leendõ pályázókkal szemben alapvetõ elvárás kell hogy legyen, hogy az 
általuk feldolgozott élelmiszerek bevizsgált, száz százalékban egészséges alapanyagok 
felhasználása lehetõleg helyi beszerzési forrásból történjen.  

    Az üzemeltetés során Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a térítési díjra 
vonatkozó (jelenleg a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló 25/1999.(IX.18.)Kt. sz.) rendeletében foglaltakat is figyelembe kell 
venni. A vállalkozásba adásra közbeszerzés keretében akkor kerülhet sor, ha a tett ajánlat 
az intézményi mûködésnél kedvezõbb feltételeket biztosít. 

    A külsõ szakmai befektetõ bevonása esetén a konyha épületének felújítása idejére a 
közétkeztetési szolgáltatások ellátásáról a vállalkozó köteles gondoskodni. 
 

2. A jelenlegi formában, költségvetési intézményként mûködik tovább a Központi 
Gyermekélelmezési Konyha. Ebben az esetben az önkormányzatnak kell biztosítani az 
épület teljes körû rekonstrukciójához a költségeket (kb. 300 millió Ft). A kivitelezés 
idejére, ami kb. 6 hónapot vesz igénybe, biztosítani kell az ellátottak részére az étkeztetés 
megszervezését, mely ugyancsak többletköltséggel jár (kb. 13 millió Ft/hó). 

 
A városi közétkeztetési szolgáltatás fent javasolt hosszú távú biztosításának értéke a 
közbeszerzési értékhatárt átlépi, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 
 
Szentes Város közétkeztetési szolgáltatásairól általános szakvéleményt készített az APSA 
Tanácsadó Kft., melynek megállapításait az elõterjesztés  részben tartalmazza. 
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Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
……/2007.(I.26.) Kt.           
 
Tárgy: A Központi Gyermekélelmezési Konyha üzemeltetése 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a Központi 
Gyermekélelmezési Konyha üzemeltetése tárgyban készített elõterjesztést és a következõ 
határozatot hozza: 
 
1. Szentes Város Önkormányzata koncessziós ajánlatot vár az alábbi feltételekkel: 
- A koncesszió tárgya a Központi Gyermekélelmezési Konyha (Szentes, Jövendõ u. 6. sz.) 

által eddig nyújtott szolgáltatások ellátása, a mindenkor érvényes közegészségügyi, 
élelmezés-egészségügyi, a közétkeztetésnek megfelelõ táplálkozás-egészségügyi 
elõírásoknak és normáknak megfelelõen. 

- A Központi Gyermekélelmezési Konyha jelenlegi átlagos rezsikulcsa 64 %. A koncesszió 
teljes idõtartama alatt ezt az arányt nem haladhatja meg, illetve összegszerûen sem lehet 
magasabb, mint a mindenkori költségvetési törvényben biztosított gyermekélelmezési 
normatíva, illetve állami támogatás. 

- Az egyes ellátási formák nyersanyagnormáját a koncesszió teljes idõtartama alatt Szentes 
Város Önkormányzata jogosult megállapítani, s annak mennyiségi, minõségi betartását 
folyamatosan ellenõrizni. 

- A koncessziótulajdonos azonos feltételek mellett anyag és szolgáltatás beszerzéseinél 
köteles a helyi beszállítókat elõnyben részesíteni. Ár esetén 5%-on belüli ajánlat azonos 
feltételnek minõsül. 

- A koncessziótulajdonos köteles a folyamatos ellátást biztosítani. Esetleges zavarok 
áthidalására, illetve a vállalkozó bármilyen teljesítésbeli akadályoztatásának áthidalására 
köteles biztosítékot nyújtani. A biztosítéknak minimum 30 napi szolgáltatással 
egyenértékûnek kell lennie. 

- A koncessziótulajdonosnak szavatolnia kell, hogy csak kifogástalan anyagokat és 
termékeket használ fel, s ezt megfelelõen, ellenõrizhetõ módon dokumentálnia kell. 
 

2. Szentes Város Önkormányzata Képviselõ testülete a városi közétkeztetési szolgáltatás 
ellátását vállalkozásba (koncesszió) adja azzal a feltétellel, hogy a konyha épületének 
felújítását a vállalkozó, (illetve konzorciuma) finanszírozza. A vállalkozó feladata, hogy 
biztosítsa a jó színvonalú városi közétkeztetést a jelenlegi 3600 adag kapacitásnak 
megfelelõen. A beruházás ellenértéke bérleti díj beszámítással kerül megtérítésre a 
vállalkozó részére. Ezáltal a fejlesztési költségek ráterhelhetõek a szolgáltatás késõbbi 
üzemeltetõjére, aki a ráfordításait az üzemeltetés racionalizálásából és a közbeszerzési 
pályázaton elnyert hosszú távú (max. 20 éves) szolgáltatási szerzõdésbõl adódóan képes 
kigazdálkodni. A konyha épületének felújítása idejére a közétkeztetési szolgáltatások 
ellátásáról a vállalkozó köteles gondoskodni. A felújítás magában foglalja a központi 
konyha épületének, a tálalókonyháknak, illetve a hozzájuk kapcsolódó éttermeknek a teljes 
körû rekonstrukcióját, a tervezési, engedélyeztetési tevékenység teljes körû ellátásával 
együtt. Komplett épületszerkezeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint 
konyhatechnológiai felújítást a bontási, építési, szerelési és beüzemelési résztevékenységek 
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ellátásával, biztonságtechnikai, szabványossági ellenõrzõ mérésekkel , beleértve az ebédlõt 
és annak szociális blokkját is: 

 
 

Felelõs: A koncesszió kiírására a Jegyzõ.  
Határidõ: azonnal 

 
2. Elõ kell készíteni egy intézkedési tervet arra az eshetõségre, ha a gyermekélelmezés 

ellátása továbbra is önkormányzati intézmény fenntartásával valósul meg. Ebben meg 
kell határozni a beruházás és felújítás tartalmát, idõbeli ütemezését, teljes forrását, a 
felújítás idõszaka alatt az étkeztetés megoldási lehetõségeit. 

 
Felelõs: Jegyzõ 
Határidõ: azonnal 
 

 
A határozatról értesítést kap: 
 
1. Szentes Város Polgármestere 
2  Szentes Város Alpolgármestere 
3. Központi Gyermekélelmezési Konyha Szentes 
4. Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Irodája és általa az érintettek 
 
 
 
Szentes, 2007. január 8. 
 
 
                                                                              A Jegyzõ megbízásából: 
 
 
                                                                                 
                                                                                   Mihály Béláné 
                                                                                     irodavezetõ 
 
 
 
 
 


