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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete a 12/2007. (I. 26.) Kt számú határozatában 
döntött a Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetési szerv által működtetett intézmény 
központi épületének (6600 Szentes Jövendő u. 6. sz.) felújításáról. A felújítás befejeződött, jelenleg a 
működési engedélyek megszerzése folyik. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a felügyeleti szerv feladata az 
irányítása alá tartozó költségvetési intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenységének 
meghatározása, valamint e jellegnek megfelelő besorolása.  
A Konyha jelenlegi kapacitása elégséges annak biztosítására, hogy az Önkormányzat által jelenleg 
működtetett intézmények étkeztetési feladatait teljes-körűen ellássa. A többször módosított, 2008. 
január 1-től hatályos, a Központi Gyermekélelmezési Konyha működését meghatározó Alapító okirat 
tevékenységi körében a Gondozási Központ ellátottjainak étkeztetési feladatainak ellátása volt 
nevesítve.  
Célszerű az alaptevékenységként ellátott feladatkört a kapacitásbővülés miatt kiterjeszteni az 
Önkormányzat által működtetett összes intézmény ellátottjainak és dolgozónak étkeztetési ellátására 
vonatkozóan. (Kapcsolódva Szentes Város Önkormányzata 2009 évi költségvetéséről szóló 
rendeletéhez, melyben az Intézmények felé a Központi Konyha által nyújtott szolgáltatás 
igénybevételének kizárólagossága jelenik meg, a Tisztelt Képviselő-testület döntésének 
függvényében.) 
A jelenlegi módosítás az alaptevékenység besorolását nem változtatja meg, csak annak tartalmi 
módosítását teszi szükségessé. 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenység: 
’08’ TEÁOR 5629 Munkahelyi étkeztetés (szakágazati szám: 562900)  
Jelenlegi tartalma: 
„-Óvodások, általános és középiskolai tanulók, a Gondozási Központ ellátottjai részére, valamint az 
intézmények dolgozói részére az év minden munkanapján életkori sajátosságoknak és az időszaknak 
megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő mennyiségű és minőségű, választékos étel 
elkészítése, kiszállítása, illetve a Konyhához tatozó étteremben a tálalás. 
– Kapacitás kihasználása érdekében rendezvények megtartására bérbeadást végez, más költségvetési 

szerv dolgozó vagy ellátottjai részére nyújthat - ellátási körébe tartozó - készlet értékesítést, 
szolgáltatást.” 

 
Elfogadása esetén az alábbiakra változik: 
 
– „Óvodások, általános és középiskolai tanulók, a Szentes Város Önkormányzata által működtetett 

intézmények ellátottjai részére, valamint az intézmények dolgozói részére az év minden 
munkanapján életkori sajátosságoknak és az időszaknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek 
megfelelő mennyiségű, minőségű és választékos elkészítése, kiszállítása, illetve a Konyhához 
tartozó étteremben a tálalás. 



– A kapacitás kihasználása érdekében rendezvények megtartására bérbeadást végez, más 
költségvetési, ill. gazdálkodó szerv dolgozói vagy ellátottjai részére nyújthat - ellátási körébe 
tartozó – készlet - értékesítést, szolgáltatást.” 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Központi Gyermekélelmezési Konyha 
Alapító okiratának módosítását tárgyalja meg és hozza meg arra vonatkozóan határozatát. 
 
…../2009. (II.20.) Kt. 
Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha Alapító okiratának módosítása 
 

Határozati javaslat 
 
1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete a Központi Gyermekélelmezési Konyha Alapító 
okiratának az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenység” bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
 Állami feladatként ellátandó alaptevékenység: 
’08’ TEÁOR 5629 Munkahelyi étkeztetés (szakágazati szám: 562900)  
 

– „Óvodások, általános és középiskolai tanulók, a Szentes Város Önkormányzata által működtetett 
intézmények ellátottjai részére, valamint az intézmények dolgozói részére az év minden 
munkanapján életkori sajátosságoknak és az időszaknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek 
megfelelő mennyiségű, minőségű és választékos elkészítése, kiszállítása, illetve a Konyhához 
tartozó étteremben a tálalás. 

– A kapacitás kihasználása érdekében rendezvények megtartására bérbeadást végez, más 
költségvetési, ill. gazdálkodó szerv dolgozói vagy ellátottjai részére nyújthat - ellátási körébe 
tartozó – készlet - értékesítést, szolgáltatást.” 

Állami feladatként ellátandó alaptevékenység módosítás 2009. január 1-jei hatállyal. 
 

2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt az intézményi alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalására. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okiratot nyilvántartásba vételre küldje meg a 
Magyar Államkincstár részére. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2009. február 28. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
3. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
4. Önkormányzati intézmények vezetői 
5. Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 
6. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 
7. Központi Gyermekélelmezési Konyha (6600 Szentes Jövendő u. 6. sz.) 
8. Irattár 
 
Szentes, 2009. február 10. 
 
 

 
 

Dr. Sztantics Csaba 
         jegyző 


