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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A KLIK Makói Tankerületének mb. tankerületi igazgatója, Czellár Mónika a jelen 
előterjesztés mellékletét képező levelével megkereste Önkormányzatunkat azzal a céllal, hogy 
a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola tálalókonyha dolgozóit a KLIK munkavállalói 
állományából az Önkormányzat vegye át, továbbá a tálalókonyha működtetésével összefüggő 
minden költséget viseljen. 
 
Megkeresésében előadja, hogy az étkeztetést a települési önkormányzat köteles biztosítani a 
közigazgatási területén található intézményekben, továbbá hivatkozik arra, hogy a 
közétkeztetés részét képező tálalókonyha üzemeltetéséhez szükséges munkakörben nem 
foglalkoztathat dolgozót az általános iskolai intézmény.  
 
Fentiekre tekintettel 2015. november 3. napján kelt levelében kéri a tálalókonyha dolgozóinak 
átvételét, továbbá a tálalókonyha működtetésével összefüggő költségek viselését 
visszamenőleg, 2015. szeptember 1. napjától, ezzel kapcsolatban megkereséséhez mellékelte a 
vagyonkezelési szerződés végrehajtásáról szóló megállapodás tervezetét. 
 
A megkeresésben foglaltakat több jogszabályi rendelkezés sajátos értelmezéséből 
következtetve vezeti le, azonban egyértelműen ezek közül egyik sem írja elő az önkormányzat 
kötelezettségét a tálalókonyhák üzemletetésével kapcsolatban. 
 
Ennek köszönhetően nem alakult ki egységes joggyakorlat ezen a téren, több önkormányzat a 
továbbiakban sem kívánja üzemeltetni az iskolai tálalókonyhát, arra is tekintettel, hogy az 
önkormányzatok a közigazgatási területükön lévő iskolák működéséhez jelentős összeggel 
járulnak hozzá. 
 
A Képviselő-testület 2015. novemberi soros ülésén 217/2015. (XI. 24.) KNÖT határozatával 
akként döntött, hogy a KLIK Makói Tankerület megkeresése közétkeztetéssel kapcsolatban 

tárgyú előterjesztését leveszi a napirendjéről, az előterjesztést 2015. december 15-ei ülésén 
tárgyalja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. december 10. 

Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



Tárgy: KLIK Makói Tankerület megkeresése közétkeztetéssel kapcsolatban 
 
____/2015.(XII. 15.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KLIK Makói 
Tankerület megkeresése közétkeztetéssel kapcsolatban tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. A KLIK Makói Tankerületének mb. tankerületi igazgatója, Czellár Mónika megkereste 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát azzal a céllal, hogy a Kiszombori Dózsa György 
Általános Iskola tálalókonyha dolgozóit a KLIK munkavállalói állományából az 
Önkormányzat vegye át, továbbá a tálalókonyha működtetésével összefüggő minden költséget 
viseljen, hivatkozva arra, hogy az étkeztetést a települési önkormányzat köteles biztosítani a 
közigazgatási területén található intézményekben, továbbá arra, hogy a közétkeztetés részét 
képező tálalókonyha üzemeltetéséhez szükséges munkakörben nem foglalkoztathat dolgozót 
az általános iskolai intézmény.  
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy - a 
megkeresésben foglaltakkal ellentétben - az Önkormányzat - egyértelmű jogszabályi 
kötelezettség hiányában - a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola tálalókonyha 
dolgozóit a KLIK munkavállalói állományából nem veszi át, és a továbbiakban sem viseli a 
tálalókonyha működtetésével összefüggő költségeket. 
 
3. A Képviselő-testület a 2. pontban foglalt döntését arra alapozza, hogy a megkeresésben 
foglaltak közvetve, több jogszabályi rendelkezés sajátos értelmezéséből következtetve vannak 
levezetve, azonban a hivatkozott rendelkezések közül egyértelműen egyik sem írja elő az 
önkormányzat kötelezettségét a tálalókonyhák működtetésével, üzemletetésével kapcsolatban, 
ennek köszönhetően nem alakult ki egységes joggyakorlat ezen a téren, ezért több 
önkormányzat a továbbiakban sem üzemelteti az iskolai tálalókonyhát, figyelembe véve, hogy 
az önkormányzatok a közigazgatási területükön lévő iskolák működéséhez jelentős összeggel 
(Önkormányzatunk évente 24 millió Ft összeggel) járulnak hozzá. 
 
A határozatról értesül: 

- Czellár Mónika mb. tankerületi igazgató 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 



 



 



 



 


