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  V á r o s  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  
 Oktatási és Kulturális Bizottsága  

 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/242 

                                                      Fax: 06 23 310-135 • E-mail: hivatal@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu  

 Iktatószám: SZ-4-13/2018.  Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2018. május 29-én, kedden, 1600 órai kezdettel a Városháza 102-es 

tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 Nánási Tamás bizottsági elnök 

 Barabás József bizottsági tag 

 Fekete Péter bizottsági tag 

 Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tag 

 Éhn András bizottsági tag 

 Szakadáti László alpolgármester 

 Varga László alpolgármester 

 dr. Kovács András jegyző 

 dr. Szabó Ferenc aljegyző 

 Horgos Vilmos, a Biai Református Általános Iskola igazgatója 

 Gál Edit, a Czuczor Gergely Tagiskola igazgatója 

 Marx Árpád a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója 

 Bolykiné Kálló Eszter, a Pászti Miklós Művészeti Iskola vezetője 

 Szádváriné Kiss Mária, a Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője 

 Ihászné Pálfi Katalin köznevelési referens 

 Vadász Csaba, a Biatorbágyi Általános Iskola Szülői Szervezet alelnöke 

 Baráth Lívia, a Biatorbágyi Általános Iskola Szülői Szervezet elnöke 

 Biatorbágyi Általános Iskola Szülői Szervezet tagjai 

 Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető 
 

Nánási Tamás: Üdvözli az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére felkéri Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tagot. Javaslatot tesz a napirendre, a 

meghívótól eltérően. A közétkeztetés szolgáltatás biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról szóló kérdés megvitatását javasolja, hogy ne kerüljön megtárgyalásra, 

előterjesztés hiányában. 

 

Szavazás:  

A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő 

napirendet fogadja el. 

 

 

 

Napirend: 

1) A tanulócsoportok elhelyezése az általános iskolák épületében a 2018 

szeptemberétől (megállapodás az osztálytermek használatáról) 
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2) Iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó adminisztratív kérdésekről 
 

 

1) Tanulócsoportok elhelyezése az általános iskolák épületében a 2018 

szeptemberétől (megállapodás az osztálytermek használatáról) 

Nánási Tamás: Két igény van: a szülői szervezetnek és a felekezeti iskoláknak az igénye. 

Ezzel szemben van igazgató úrnak a levele, amelyik a lehetőséget mutatja. Biatorbágy 

Önkormányzatának konténereket kell telepítenie ennek a helyzetnek a megoldására. Ezért 

azt javasolja a bizottságnak, hogy amennyiben műszakilag lehetséges, akkor két 

konténernek a telepítését a Szily-kastélyban oldja meg. 

Marx Árpád: Ha létesül két konténer a Szily kastély udvarán, akkor az alsó tagozat elfér a 

Szily kastélyban. Szeretné hangsúlyozni, hogy a Szily kastélyban nem azért nem férnek el 

az alsósok, mert a két felekezeti iskolának kell helyet biztosítaniuk, hanem azért, mert nincs 

annyi tanterem a Szily kastélyban. A Szily kastélyban 12 osztályt tudnak elhelyezni 2 pedig 

kiszorul, mert 14 alsós osztály van. Őket konténer termekben tudnák elhelyezni. Leszögezi, 

hogy ezeknek a konténer termeknek megfelelő belmagassága kell, hogy legyen, valamint 

klimatizáltnak kell lenniük. Tapasztalatuk, hogy a nem megfelelő belmagasságú konténerek 

klíma nélkül és árnyék nélkül teljesen használhatatlanok. A Sándor kastély területén lévő, 

jelenleg használt 3 darab nagy méretű konténer termet át tudják adni a kis iskoláknak, 

ugyanis a felső tagozatnak azokra a konténer termekre nem lesz szükségük.  

Baráth Lívia: Megoldási javaslatot terjesztett elő az alsó tagozatos szülői közösség. A 

torbágyi tagintézménynek a tavalyi évben történt megszüntetése miatt kerültek ebbe a 

helyzetbe. A leköltözés célja az volt, hogy a Szily kastély épületében lesz biztosítva az alsó 

tagozat egysége. Ezt szeretnék továbbra is fenntartani, de kiszorult onnan az idei tanévben a 

4. évfolyam. Most pedig a 2. évfolyam szorulna ki, amit a szülői közösség nem tud elfogadni, 

tekintettel arra, hogy a 2. évfolyamban 8 éves életkorú gyerekek járnak, számukra kiemelten 

fontos az állandóság, a stabilitás, a biztonság, és az a légkör, ami a Szily-kastély épületben 

biztosított, ellenben a Sándor-kastélyban nem. A konténertermekkel kapcsolatban elmondja, 

hogy a tavalyi tanévben az 5. évfolyam konténerben volt elhelyezve. Problémák voltak a 

szellőzéssel. A szülői közösségnek is érdeke, hogy megoldja ezt a problémát, ezért mobil 

klíma berendezéssel, ventilátorokkal igyekeztek elviselhetőbbé tenni a gyerekek számára a 

meleg időjárást is. Ha ezen múlna, akkor a szülői közösség a következő tanévre is be tudna 

vállalni az összefogást. 

Nánási Tamás: Biatorbágy Önkormányzata is a torbágyi alsó tagozatos osztályok egyben 

tartása mellett foglalt állást minden alkalommal, de ez a fenntartó döntése volt. 

Győriné Wéber Krisztina: A potenciálisan költöztetendő 2.d osztály egyik szülőjeként   a 

konténerek bérlésével kapcsolatban szól hozzá. Tekintettel arra, hogy tervben van az iskola 

bővítése és új épület felhúzása, a minimumra lenne célszerű redukálni a konténer bérleti 

költségeket a csak az igényeknek megfelelő számú konténer létesítésével, illetve határozott 

tartamú bérleti szerződés kötésével. 

Varga László: A bizottsági határozatba javasolja belefogalmazni azt is, hogy a polgármesteri 

hivatal vizsgálja meg a legköltséghatékonyabb megoldást. Nem zárná ki annak a 

lehetőségét, hogy kérdezzék meg a KLIK-et, mint fenntartót, hogy anyagilag beszállna-e 

ebbe a kombinációba. Amikor megkötötték a szerződést az iskolaingatlanok átadásáról a 

Klik-kel, akkor annak a szerződésnek részét képezte az, hogy tiszteletben tartják, hogy a két 

kis iskolának is biztosítani kell felmenő rendszerben a megfelelő helyeket. Érdemes lehet 

majd akár venni is konténereket, hogy a későbbiekben más célra tudja használni az 

önkormányzat, mivel van néhány ellátatlan felad, ahol lehet, hogy ezek jó célt szolgálnak.  
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Szakadáti László: Most is van olyan konténer, amelyet meg kellett venni. Ha már nem lesz 

rájuk szükség, akkor tudják ezeket használni. Amikor 2011-12-ben átalakult az egy iskola 

négy iskolává, az volt az alapelv, hogy Biatorbágy Városa egyformán gondoskodjon minden 

gyerek oktatásáról, függetlenül attól, hogy a szülő milyen oktatási formát választ neki. Ezt a 

célt javasolja most is megtartani. Egy-két év múlva lesz új iskola és akkor az a rendkívül 

nehéz időszak, amely a minden évben alkalmazkodással járt, az remélhetőleg véget ér és 

érvényesíthető lesz az a szülői kívánság is, hogy a gyerek a megszokott környezetébe 

kerüljön egyik osztályról a másikra, egyik évfolyamból a másikra. Most még sokat kell 

mozogni ez ügyben, átszervezni szükséges a tanévek elejére az osztályokat, de azért nem 

olyan nagy térben gondolkodnak, hogy a világvégére kerüljenek a gyerekek egyik évről a 

másikra. Beláthatják a szülők is, hogy ezt tudják tenni ebben a helyzetben. A város szépen 

fejlődik, de azokban a nagyságrendekben, amelyek milliárdos jellegűek, ott nem tudnak 

könnyedén lépni. Ilyen az oktatásügy is. Ha két jó minőségű konténert biztosítanak a Szily 

kastély mellé, el lehet indítani a tanévet. A KLIK-nek pedig bátran írni kell egy levelet, hogy 

az alkalmazkodáshoz járuljon hozzá, ezt vállalta ő is szerződésben, és az egész oktatási 

rendszert vállalta, nem pedig csak egy részét. Ilyen értelemben természetesnek tartja, hogy 

megkérjék, hogy vállalja át az összeg egy részét. 

Nánási Tamás: Úgy fogalmazná meg ezt, hogy a KLIK-et költségvállalásra kérje fel a 

képviselő-testületet. 

Fekete Péter: Biatorbágyon 8 első osztály fog indulni, és 5 nyolcadik osztály ballag el. 

Amikor elkezdte a képviselő-testület az oktatási koncepció megalkotását, akkor látták, hogy 

ezek a számok megduplázódnak, és 8 párhuzamos osztály jön be és 64 osztály körüli 

mennyiségre fölmegy az osztályoknak a száma. Minden évben megoldandó feladat, hogy azt 

a 2 vagy 3 plusz osztálytermet hogyan biztosítsák. A maihoz képest sokkal jobb helyzetet fog 

jelenteni egy új iskolaépületnek a megépülése. Kis előrelépés volt a Sándor-kastélyban a 

Tsz szárny átadása a tavalyi évben, illetve előtte is már a város a Szily-kastély teljes körű 

felújításával biztosított termeket. A javaslat teljesen megalapozott, támogatja. Ha jól tudja, 

jelen pillanatban a Sándor-kastély területén bérelt konténerek bérleti díjába most se száll be 

az állam a KLIK részéről, de mindenesetre a megkeresést támogatja. 

Gál Edit: Három épületben nem három intézmény dolgozik, hanem négy. A művészeti iskola 

épület híján a gyermekek oktatási helyszínein végzi a munkáját. Ha nem tudnának megfelelő 

helyszínt biztosítani még az alapoktatásra sem, az biztos, hogy a művészeti iskola kiszorult 

volna a gyerekek napirendjéből, ami további terheket ró a szülőkre, illetve a művészeti iskola 

délután 4-ig nem tudta volna elkezdeni a tanítást. 

Nánási Tamás: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely kiegészülne azzal, hogy  a 

műszaki feltételek megléte esetén a Szily kastélyban kerüljön két konténerterem a megfelelő 

belmagassággal, klimatizáltsággal. További javaslat volt a három tanterem átadása 

a  felekezeti iskolának a Sándor-Metternich kastélyban, költséghatékonyabb megoldást 

keressen a polgármesteri hivatal és javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a KLIK-

et a költségek részbeni vállalására.  

Szavazás:  

A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 

az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

49/2018. (V.29.) határozata 
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A tanulócsoportok elhelyezése az általános iskolák épületében 2018 

szeptemberétől (megállapodás az osztálytermek használatáról) 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága a 

2018/2019-es iskolai tanévnek a Biai Református Általános Iskola és a Magyar Műhely ÁMK 

Czuczor Gergely Tagiskola részére szerződésben vállalt kötelezettségének eleget téve az 

alábbiak szerint javasolja a képviselő-testületnek a tanulócsoportok elhelyezését az általános 

iskolák épületében:  

 

- a műszaki feltételek megléte esetén a Szily kastély udvarán két megfelelő 

belmagasságú, klimatizált konténerterem kerüljön elhelyezésre 

- a legköltséghatékonyabb megoldást keresse a polgármesteri hivatal 

- a Sándor-Metternich kastélyépületben 3 konténertanterem kerüljön átadásra a a Biai 

Református Általános Iskola és a Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola 

részére 

- a képviselő-testület kérje a tankerülettől a költségek részbeni vállalását. 

 

Vadász Csaba: Megköszönni a bizottságnak, hogy egyöntetűen megszavazták ezt a 
napirendi pontot. Amennyiben az önkormányzatnak szüksége lenne rá, a szülői szervezet 
felajánlja a támogatását a tankerületnél, hogy a szülők véleményét eljuttatja hozzájuk azért, 
hogy a tankerület lássa, hogy ez nem csak az önkormányzat, hanem a szülők részéről is 
fennálló igény és kérés lenne. A további fejleményekről szeretnének valamilyen visszajelzést 
kapni, hogy az önkormányzat hogy döntött a konténer-telepítésekkel kapcsolatban.  

Nánási Tamás: Köszöni a felajánlást, szerinte minden segít a cél elérésében. Ha újdonság 
lesz az ügyben, azt megosztják a szülői szervezettel is. 

 

2) Iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó adminisztratív kérdésekről 

 

dr. Kovács András: Későn került ki az anyag a honlapra, ezért röviden összefoglalja.  A 

közétkeztető céggel a szerződés október 31-én lejár, ezért a közbeszerzés kiírása 

folyamatban van. Ahogy a közbeszerzés kiírásával foglalkoztak, nagyon sok kérdés merült 

fel. Jelen pillanatban az elmúlt 5 évet tekintve közel 25 millió forint kifizetetlen étkezési 

számla van, ami nem került megfizetésre a szülők részéről. Ez a gyermekvédelmi 

törvényben előírt kötelezettsége a települési önkormányzatnak, tehát adók módjára nem 

lehet behajtani, polgári úton pedig egyelőre nem tett intézkedést az önkormányzat ezek 

behajtására. Ez úgy működik, hogy az iskolatitkár leadja a megrendeléseket egy gazdasági 

modulban, ezeket a rendeléseket utána kiszállítja a szolgáltató, és a hónap végén számla 

keletkezik, amely számla és csekk kiosztásra kerül az osztályfőnökön keresztül a 

gyerekeknek, akik azt hazaviszik szüleiknek. Nehezen igazolható, hogy megérkezett-e a 

számla a szülőhöz, az a számla érkezett-e meg, hol veszett el. Ez megoldást vár, és az 

egyik ilyen fontos lépés lenne az on-line ételrendelő és elszámoló felület. Ezt az online 

ételrendelő felületet, a majdani szolgáltatóval szeretné az ajánlattevő önkormányzat, mint 

alkalmassági feltétel biztosíttatni, hogy azt maga a szolgáltató működtesse, az önkormányzat 

és az iskolák, valamint a szülők pedig teljes jogú felhasználókként használhassák ezt a 

felületet. November 1-jétől tervezné az önkormányzat ennek az ételrendelő online 

rendszernek a beüzemelését. Az iskolákban az első 3 évfolyamban egy más jellegű rendszer 

kidolgozásán gondolkodtak, Nekik az egyedi étkezési vonalkódos kártya nem működik, itt a 

tanító nénik segítségével egy csoportos  kártya kerülne kiadásra, amely tartalmaz minden 

információt, és negyedik évfolyamtól fölfele nyolcadikig kapnának egy kártya formátumú 

vonalkódos leolvasót, akik az étkezésben vesznek részt. A szülőknek a megrendelést egy 

online felületen kell biztosítani, ahol az étlapot is meg tudják választani. A kiírásban A és B 
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menü szerepel, mert megpróbálnak egy változatos étlapot biztosítani.  Több gyermek esetén 

lehet egy felületen ezt kezelni, nem kell minden egyes gyerekkel külön végigjárni ezt a 

dolgot. Egy egyszerű felületben gondolkodnak, és amint a megrendelés megvan, elküldésre 

kerül, akkor egy előleg számla kerül kiadásra, amely előleg számlát banki utalással vagy 

pedig átutalással lehetne fizetni azonnal, ott helyben. Amint ez megvan, gyakorlatilag egy 

vonalkódos kártya kerülne kiosztásra, amelyet a gyereknek használnia kell és a konyhában 

egy vonalkód olvasóval tudná az étkezést igénybe venni. Ennek a hardver kialakításában is 

a szolgáltatót szeretnék megkérni ennek az egésznek a működtetésében. Amennyiben ez 

megvalósul, akkor a gyermek, amennyiben nem fizette be a szülő az étkezést, akkor nem 

tudna étkezni. Így azt tudnák elérni - tudja, hogy az elején nagyon nehéz lesz -, hogy a 

kintlévőségek valahogy belekerüljenek az önkormányzati költségvetésbe. Természetesen az 

iskolatitkároknál ugyanúgy megmaradna a feladat, ha az a szülő, aki nem rendelkezik 

internetes hozzáféréssel, ugyanúgy megtehetné az iskolatitkároknál az ebédrendelést. A 

lemondási feltételek is a felületen keresztül kerülnének lemondásra, és amennyiben a 

lemondás után a megfizetett étel nem került elfogyasztásra, a következő hónapban 

jóváírásra kerül, és év végén egy tételes elszámolásban az esetleg bennmaradó összeget a 

szülők visszakapnák. Az óvodák esetében ott nincsen kódleolvasó rendszer, azonban az 

ételrendelést ott is a szülőknek az online rendszeren keresztül lehetne megrendelni. A 

közbeszerzés sajnos egy műszaki kérdés miatt csúszik. Azonban, ha a testülettől és 

bizottságtól is azt a javaslatot kapják, hogy ebben az online rendszerben gondolkozzanak, 

akkor természetesen teljes jogúan beleépítjük a közbeszerzésbe, és részévé tesszük ennek 

a kiírásnak azt az alkalmassági feltételt, hogy csak az nyerhet, aki szoftver és hardver 

fejlesztéssel meg tudja valósítani ezt a rendszert. 

Marx Árpád: Miért pont a harmadik fölött kezdenék el a kártyát, miért nem a negyedik fölött? 

A negyedikeseknek még jobb lenne ez a csoportos dolog. Elég kicsik még, és a Szily-

kastélyban csak a negyedikesek miatt egy másik rendszert is bevezetni lehet, hogy nem 

lenne praktikus. Amire készülni és valami módon szabályozni kell, hogy lesz elvesztett 

kártya. Arra is kellene ügyelni, hogy olyan rendszer legyen, amihez van mobil applikáció, 

hogy akinek otthon nincs számítógépe, de van telefonja, az is tudjon ételt rendelni.  

Varga László: Ha a másodikos gyerekeknél nem lesz kártya, akkor helyette majd a tanító 

néni megkapja plusz feladatnak, hogy ügyelje az étkezést. Egy óvatos kérdést föltenne a 

pedagógustársadalom felé, hogy ők hogy viszonyulnak ehhez a kérdéshez? A konyhás nénik 

leterheltségét is érdemes lenne megnézni, hogy ez hogy fokozza, hogy még a kijelző 

monitort is figyelje. Az óvodában is megoldható az A és B menü, persze, ha az óvó nénik 

meg a dadusok megkapják plusz feladatba, hogy szintén figyeljenek rá. Ráadásul tudják azt 

is, hogy az éttermek fullra vannak járatva és ott akarják ezt a rendszert bevezetni egy olyan 

ebédbeosztási mechanizmusba, ahol amúgy is rohanás van, és gyűrődés van. Jó volna egy 

olyan lehetőség a közelben, ahol meg lehet nézni a rendszert ott, ahol működőképes. Az 

óvodánál és az alsó tagozatnál kifejezetten rákérdezne, hogy a vegyes rendszer 

bevezetéséhez mit szólnak? Szorgalmazná a 25 millió forintnak a valamilyen módon való 

utólagos behajtását. Az egyenlő tehervállalás és az emberi tisztesség diktálja, hogy ez a 

pénz ez be legyen hajtva. 

Nánási Tamás: Tájékoztatja a bizottságot, hogy most egy olyan döntést kell hozni, hogy 

szerepeljen-e a közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárásban az a feltétel, hogy a 

jelentkező cég rendelkezzen az online rendszer bevezetéséhez szükséges technikai 

feltételekkel. A konkrét bevezetésre még vissza kell térni a konkrét gyakorlati működés 

megtekintése, vagy további kitárgyalása ügyében. A behajtással a kintlévőség kisebb lesz 

várhatóan, ugyanakkor továbbra is termelődni fog kintlévőség, akármit csinálnak. Jegyző 
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úrtól kérdezi, hogy ezeknek a behajtása kinek a feladata, az iskolatitkárok feladata-e, vagy 

bevonható az adóosztály, bár nem adók módjára behajtható kintlévőségről van szó?  

Éhn András: Egyetért azzal, hogy kerüljön be a javaslatba ez az online rendszer. Ha a mai 

elvárásokat nézik, akkor a csekkes rendszer egy elavult dolog. A mobil megoldásban 

javasolja a bankkártyás fizetési lehetőséget is az online felületen keresztül. Az alsó 

tagozatosok és az óvodások esetében vannak részletkérdések, ez még úgyis tárgyalásra 

vár, de véleménye szerint napi szintű listás nyomtatással megoldható az óvónők, tanítók 

számára. Az on-line felület esetén lehetőséget kellene biztosítani a vonalkódos kártya 

nyomtatási lehetőségére, az elveszett kártyák pótlására és semmiképpen nem indulna el 

plasztikkártya irányába. 

dr. Kovács András: Egytől három évfolyamig volt a javaslat, de lehet negyedikig, ez 

mérlegelés kérdése, illetve a testület döntési joga. Az 1-3 azért volt, mert próbálták 

konyhánként elkülöníteni, hogy a Szilybe akkor 1-3 évfolyam, és negyediktől fölfele pedig 

akkor a Sándor-Metternich-kastély. Látható, hogy most ez meg fog változni. Legyen 

negyedikig, ez javaslatként elhangozhat. Az előterjesztés tartalmazza, hogy okos telefonra 

történő mobilapplikációt is elvárnak a szolgáltatótól. Benne van az anyagban, hogy ott, ahol  

nem visz a gyermek magával vonalkódos kártyát, abban az esetben egy olyan terminál van, 

ahol ebédjegyet tud nyomtatni magának. Ez egy egyszeri alkalomra jogosít, és az étel 

kiadását regisztrálja a rendszer. Ez egy máshol már működő, bevett szokás. Ha 

rendszeresen ez előfordul, valamilyen retorziót lehet alkalmazni, amit majd ki kell fizetnie a 

szülőnek. Jelen állapotban az óvodában az A/B menü lehetősége nincs megadva, de a 

kiírásban ezen még lehet módosítani. A konyhás néniknek egy darab monitort kell 

megnéznie, a feladat teljesen ugyanaz, mint eddig, sőt jobb, mert tudják, hogy mely gyereket 

szolgálják ki éppen, és nem eszik egy gyerek háromszor, ami által más gyerek, aki be van 

fizetve, lemarad az ebédről. A jó oldalait is fel kell ennek a dolognak vetni és egy idő múlva a 

konyhás nénik feladatát megkönnyíti. A tanár néniknek  egy lapon név szerint is összesítve 

vannak a megrendelt ételek, és annak megfelelően sorba lehet állítani a gyerekeket. Tehát 

nem gondolja, hogy számottevően sokkal több feladata lenne a tanító néninek, mint eddig 

volt. Természetesen, ha a gyerek nem fizette be az ételt és ki kell állítani a sorból, ez egy 

konfliktushelyzet, azt ott helyben kell kezelni. A szülők sokszor vagy a saját vagy a gyerek 

figyelmetlenségéből nem fizetik be az étkezés díját, nem azért mert nem akarják. Azért 

vették, külön a kisebb évfolyamot, hiszen ők még kicsik, nekik kell a segítség. A 

kintlévőségek behajtásával kapcsolatban elmondja, hogy a gyerekvédelmi törvény írja elő ezt 

a kötelezettséget, és ezt adók módjára nem lehet behajtani, polgári peres úton lehet perelni. 

A kintlévőségeket természetesen megpróbálják kezelni. Az önkormányzat teszi ezt meg, az 

iskolatitkárnak ezzel már feladata nincs. A felszólító leveleknek nincs visszatartó ereje. és 

bizonyítani kell az állítást, hogy a gyerek evett, és nem lett kifizetve.  Erre lesz jó az új 

rendszer, ami mindent naplóz és ez kétoldalú, a szülő is sokkal jobban tudja majd az igazát 

érvényesíteni. 

Nánási Tamás: Ha bizonyító erejű naplózás áll rendelkezésre, akkor megfelelő bátorsággal 
kell a behajtást elvégezni. 

 

Barabás József bizottsági tag elhagyta a termet. 

Fekete Péter: az A-B menü valószínűleg jó lenne hosszabb távon, de amíg ilyen 

infrastrukturális körülmények vannak, addig a néhány százalékos lassulás a kiszolgálásban 

is már tudja borítani a rendszert. Az új iskolaépület  már könnyítést tud adni az étkezésben, 

de addig nem javasolná. Ráadásul egy átmeneti időben még mindenképpen jobb, ha nem 

többféle menüből választhatóan kell bevezetni a rendszert. Ha valaki nem fizetett, és nem 
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kap a gyereke ebédet, abban valamiféle rugalmasságot, türelmi időt javasol, mert nagyon 

kellemetlen és megalázó tud lenni a gyereknek. Az önkormányzat nem vállalja fel azt, hogy 

peres úton behajtja a kintlévőséget, de azt meg felvállalja, hogy a gyereket elküldik éhen? 

Bizonyos ideig az érvénytelen étkezést is el kellene fogadni, és jelezni kell a szülőnek, hogy 

kintlévősége van, és X időn belül le fogják tiltani a kártyát. Csak legyen egy ilyen 

rugalmasság, hogy a feledékenységből, vagy valamilyen átmeneti probléma miatt ne egyből 

a gyereken csattanjon az ostor. Nyilván hosszú távon ez nem tartható majd fent. Ennek a 

rendszernek nyilván költsége lesz.  Attól tart, hogy a nagy szolgáltatóknak jobban van ilyen 

rendszerük, és a nagy szolgáltatóknál az ebéd minőségével kapcsolatban vannak nagyon 

rossz tapasztalatok. Javasolja a közbeszerzési kiírásba mindenképpen beletenni, hogy 

valahogy nagyon szigorúan kontrolláljuk a visszaszállított, nem elfogyasztott élelmiszert. 

Amennyiben a visszaszállított maradék étel mennyisége átlépi a kiszállított étel 

mennyiségének 30%-át, akkor azt a napot nem teljesítettnek kell  minősíteni. 

Gál Edit: Megerősítésként elmondja, hogy ameddig a konyhai kiszolgáló személyzet 

létszáma, illetve maga az ebédlő mérete ennyire szűkös és ennyi gyerek étkezik, ez az A-B 

menü választás biztos nagyon lassítani fogja. Az alsó tagozatos kollegákra már így is 

nagyon sok teher hárul.  Az A-B menü a családoknak negatív program, hogy választani kell, 

mert a végén kiderül, hogy a gyereknek nem az tetszik és ez nagyon sok időt elvon. 

Varga László: Dilemma hogy valójában milyen időtartammal írják ki a közbeszerzést, mert a 

Szily iskolába saját, 600-650 adagos főzőkonyha lesz. Ez nem oldja meg a teljeset, csak 

abban a pillanatban az kiesik a rendszerből.  Ezt a szempontot is figyelembe kell venni a 

kiíráskor. Megszervezik, hogy megnézhessenek egy működő rendszert.  

dr. Kovács András: Az értékelési szempontok között nem szerepel a visszaszállított 

maradék mennyisége. Egy változatossági mutató szerepel benne. Valamint egy olyan elemet 

próbáltak kigondolni, még pedig, hogy mennyi a főzőkonyha távolsága (közúton 

kilométerben) a biatorbágyi telephelyektől. Az online rendszer egy alkalmassági feltétel, nem 

értékelési szempont. A jelenlegi szolgáltató is, de szinte már majd mindegyik 

közétkeztetéssel foglalkozó cég rendelkezik valamilyen szintű on-line felülettel. Az A-B menü 

döntés kérdése, a kiíró ezt eldöntheti, hogy szeretné. Azért jött ez a javaslat, hogy kicsit 

változatosabb legyen az étrend, hiszen nagyon sokaknak nem felel meg az EMMI-

rendeletnek megfeleltetett étel, a B menü lehetne egy picit változatosabb. Egy dietetikus 

szakembert vesznek igénybe, aki a négy évvel ezelőtti közbeszerzésnél is részt vett, ő segíti 

a munkát, illetve az EMMI-rendeletnek való megfelelőséget is, valamint a változatossági 

mutatót is természetesen ő fogja vizsgálni. Természetesen van mód a bankkártyás fizetésre 

is, ez szerepel is a leiratban, tehát nem csak utalás, hanem bankkártyás befizetés is 

lehetséges. 

Marx Árpád: Amikor hallgatva a szülőket az étkezés szóba kerül, mindig felvetik, hogy kell 

az A-B menü. Az átmeneti időszakban azt kellene csinálni, hogy az alsóban nem esetleg, és 

a felsőben kipróbálni, hogy hogy működik ez az A-B menü. Abban viszont biztos, hogy a 

visszaszállított étel mennyiségétől teszik függővé, akkor ingyen fognak enni a gyerekek 

egyfolytában, mert elképesztő mennyiségű étel megy vissza. Ragaszkodna, hogy legalább a 

felső tagozaton legyen AB menü kipróbálva. Ha a gyerek eleve úgy gondolja, hogy ő 

választotta ki azt az ételt, akkor sokkal inkább le fog ülni és megenni. Segítséget tud adni 

abban, hogy a budaörsi 1-es  iskolában megnézzék a rendszer működését.  

Szakadáti László: Nagyon sok baj volt 2010-2014 között az ételszállítókkal, azóta ez 

valamelyest rendeződött, de most mintha mellőznék ezt a tapasztalatot és újra elkezdenek új 

szempontokat belerakni. Már 8 éve az iskolai étket és a mostani cég jól megoldotta a 

különböző normáknak való megfelelést, és tisztességes ételt hoz. A gyerekeknél egy sor 
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olyan sajátos nevelési, családi szokásbeli és egyéb tényező van, amelyeket megpróbálnak itt 

lekódolni, és ez nem fog menni az A-B menükkel. Az online rendszer bonyolult. Mitől hiszik, 

hogy egy bonyolultabb szinten ez jobban fog sikerülni? Ha kintlévőség van, akkor mindenki 

fizessen be egy havi kauciót, mint egy bérlet, amit ki kell váltani hónap elején. Az online, 

mobil alkalmazás az ételek kérdését nem oldja meg. Maradjanak a lényegnél, hogy ízes 

legyen az étel. Állandóan kikerülik ezt a szempontot a közbeszerzést kiírók. A kintlévőség 

problémára pedig egy egyszerű modellt válasszanak. A szülői szinten is avatkozzanak be 

ebbe a rendszerbe. 

Nánási Tamás: Úgy értelmezi, hogy alpolgármester úr azt javasolja, hogy ne vezessék be 

az on-line rendszert. Akkor erről szavazni fognak. 

Fekete Péter: Fenntartja álláspontját, hogy a visszavitt étel mennyiségében húzzanak 

vonalat és legyen egy visszatartó erő a pályázók számára. Zárják ki azokat, akik nem is 

akarnak megfelelni ennek.  

Marx Árpád: A maradék étel arányszáma 50% lehet, ez az arány véleménye szerint 

vállalható.  

Nánási Tamás: Soknak tartja. Fekete Pétertől kérdez. Volt Marx Árpádnak egy javaslata, 

hogy az A-B menüt a felső tagozatban javasolja bevezetni, alsó tagozatban nem. Ez 

befogadható-e vagy mind a kettőről kell szavazzanak?  

Fekete Péter: Az iskolák meg a szervezés védelmében tette ezt a javaslatot, mert hallotta, 

hogy mekkora tumultus van. Nem tudja, ez megoldható-e vagy legyen erre is egy átmeneti 

időszak? Számára ez is elfogadható ez is, csak kérdés, hogy szervezésileg meg lehet-e 

tenni.  

Marx Árpád: Véleménye szerint elvileg megszervezhető. Ha A/B menü van, nem okoz nagy 

többletmunkát, szerinte gördülékenyen tud ez működni. Azért mondta, hogy legalább a felső 

tagozatban, mert ott a kamasz gyereknél nagyon sokat számít, hogy ő választotta, mert ha 

nem, akkor már csak azért sem eszi meg. Technikailag meg nem látja az akadályát. 

Nánási Tamás: Először arról szavaznának, hogy egyáltalán akarja-e a bizottság az online 

rendszert.  Másodszor van öt kiegészítő javaslat az előző határozati javaslathoz. Akkor 

először Szakadáti László javaslatát teszi fel szavazásra. 

Szavazás:  

A bizottság Szakadáti László alpolgármester javaslatát, mely szerint ne kerüljön bevezetésre 

az online rendszer - 4 ellenszavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) – 

elvetette. 

 
Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 

az alábbi határozatot hozza:  

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

50/2018. (V.29.) határozata 

 

Iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó adminisztratív kérdésekről 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta az Iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó adminisztratív kérdésekről szóló 

előterjesztést.  

 

1) A bizottság támogatja egy, a Biatorbágy köznevelési intézményeiben működő online 

ételrendelő és elszámolási rendszer bevezetését 2018. november 1. napjától. A 

bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közétkeztetés szolgáltatás 

biztosítására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő 

feladataként – alkalmassági feltételként online ételrendelő és elszámolási rendszer 

bevezetését és működtetését írja elő az alábbi szempontok szerint: 

 

a) az online felületen megrendelt étkezés igénybevételéhez a kártyaolvasó az 5. 

osztálytól kerüljön bevezetésre; 

b) legyen lehetőség nyomtatható vonalkódos ebédjegy biztosítására; 

c) az A-B menü a felső tagozaton kerüljön bevezetésre, az alsó tagozaton pedig 

csak egy menü; 

d) ha egy adott napra az étkezés nincs kifizetve, a kártyaletiltási határidő álljon 

rendelkezésre - figyelmeztetéssel egybekötve. 

 

2) A bizottság a közétkeztetés közbeszerzési eljárás kiírásához javasolja, hogy 

szerepeljen benne, hogy amennyiben a visszaszállított étel mennyisége az 50%-ot 

meghaladja, akkor az a nap nem teljesített napnak számítson. 

 
 

 

 

Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést 1732 órakor 

bezárja. 

k.m.f. 

 

 

 

 Nánási Tamás Tálas-Tamássy Richárd 

 bizottsági elnöke bizottsági tag 

 

 


