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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. május 26-án tartandó ülésére 

 

Füzesgyarmati Napközi Konyha alapításáról és a konyhavezetői pályázat kiírásáról  

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi: A Képviselő-testület mindhárom 

bizottsága 

Elfogadás módja:  Minősített többség 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Intézmény alapítása  

 

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert Önkormányzatunk az idei évben 

megkezdte a Füzesgyarmati Napközi Konyha felújítását. A felújításra vonatkozó pályázat 

keretében Önkormányzatunk vállalta azt, hogy a konyha felújítást követő megnyitásakor azt, 

saját költségvetési szerve által fogja üzemeltetni. A saját költségvetési szerv létrehozatalának 

első lépése az intézmény alapító okiratának elfogadása, amelyet a vonatkozó jogszabályi 

előírások alapján elkészítettünk, és azt jelen előterjesztés mellékleteként tárjuk a Tisztelt 

Képviselő-testület elé.  

 

Az alapítást követően a Napközi Konyha egy önálló intézménye lenne az Önkormányzatnak, 

saját vezetővel, munkavállalókkal és valamilyen szinten önállóan gazdálkodna. A Napközi 

konyha így a továbbiakban el tudná látni a gyermekétkeztetés teljes feladatát, mind tanítási 

időben, mind tanítási szünetekben.  

 

A létrehozásra kerülő költségvetési szerv egyrészt alaptevékenységként el fogja látni a 

gyermekétkeztetéshez kapcsolódó önkormányzati feladatokat, másrészt vendégétkeztetés 

keretében vállalakozói tevékenységet is végezhet majd az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 7. § (2) bekezdés b.) pontja alapján.  

 

Fentiekre tekintettel kérem, szíveskedjenek elfogadni az Áht. 8/A § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a leendő intézmény alapító okiratát elfogadni.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (V. 26.) határozata 

A Füzesgyarmati Napközi Konyha, költségvetési szerv alapításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. 

§ (1) bekezdés b.) pontja alapján Füzesgyarmati Napközi Konyha néven költségvetési szervet 

alapít.  

 

A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az Áht. 8/A § (1) bekezdése alapján jelen 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az Intézmény alapító okiratát a Magyar 

Államkincstárhoz nyújtsa be.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a bejegyzéshez az 

Alapító Okirat formai vagy technikai jellegű módosítást igényel, úgy azt a Képviselő-testület 

utólagos tájékoztatásával hajtsa végre. 

 

Felelős: Koncz Imre, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Vezetői megbízás betöltésére vonatkozó pályázati kiírás  

 

A második határozati javaslat a leendő intézmény vezetésére vonatkozóan került 

előkészítésre. Az intézmény vezetője a feladatait a pályázati kiírás alapján közalkalmazottként 

végezné el. Mivel az intézmény tekintetében nincs külön, speciális jogszabály, amely 

szabályozná, hogy ki láthatja el a vezetői feladatokat, így a pályázati felhívásban a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, magasabb vezetőre vonatkozó szabályait 

tüntettük fel, és előnyt jelentő feltételekként szabályoztuk azokat a végzettségeket, amelyek a 

konyha működése szempontjából egyéb olyan személyi feltételek, amelyek a közétkeztetés 

működtetéséhez elengedhetetlenek.  

 

A leendő konyhavezető magasabb vezetőnek minősül, a Kjt. 23. §-a alapján, így tekintetében 

a közalkalmazottakhoz képest magasabb elvárások és eljárás rend a követendő.  

 

Ennek megfelelően pályázónak az alábbi feltételeknek (kötelezően) kell megfelelnie:  

 

a) büntetlen előéletű,  

b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá 

c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, (Kjt. 20. § (2) bekezdés a.)-c.)) 

d) felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. (Kjt. 23. (1) bekezdés)  

 

Anna érdekében, hogy a leendő konyhavezető további terheket vehessen le az intézmény 

válláról és ne kelljen egy-egy további kötelező feladatra más alkalmazottakat is 

foglalkoztatni, előnyt jelentő feltételként az alábbi, kötelezően biztosítandó végzettségeket 

tüntettük fel a felhívásban:  

 

 élelmezésvezetői végzettség,  

 szakács szakképesítés,  

 diétás szakács szakmai képesítés, 

 dietetikus szakképesítés,  

 legalább 1 éves vezetői tapasztalat, 

 közétkeztetés biztosításában szerzett gyakorlat (legalább 1 év). 

 

Az első három előnyt jelentő feltétel a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 16.§-a szerint kötelező a közétkeztetést 

végző intézmények tekintetében.   
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A fentiekben már említésre került, hogy az intézmény vezetője a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény szerint magasabb vezetőnek minősül. Ennek megfelelően a betöltött 

munkakör jellegére tekintettel a pályázati eljárás is további garanciákat épít be a rátermettség 

és feltételeknek való megfelelés vizsgálata érdekében. A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a 

magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát 

követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott 

legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 

bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület 

tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.  

 

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 

pályázati határidő lejártát követő első ülésén, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, 

illetve a vezetői megbízásról. 

 

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a pályázati kiírás elfogadásáról a Tisztelt Képviselő-testület 

dönteni szíveskedjen, valamint a 3 tagú eseti bizottság létrehozásához a szükséges személyi 

javaslatokat megtenni szíveskedjen.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (V. 26.) határozata 

A Füzesgyarmati Napközi Konyha konyhavezetői pályázatának kiírásáról 

 

Füzesgyarmat Város önkormányzatának Képviselő-testület jelen határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Füzesgyarmati Napközi Konyha vezetői beosztásának 

betöltésére vonatkozó pályázatot.  

 

A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

(6) bekezdésében foglaltak szerint eseti bizottságot hoz létre a pályázók meghallgatására, 

amelynek tagjai:  

1. 

2.  

3.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázati eljárás lebonyolítására.  

 

Felelős: Dr. Blága János, jegyző 

Határidő: 2022. július 31.  

 

Füzesgyarmat, 2022. május 20. 

 

          Koncz Imre 

              polgármester 

 

 

 


