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 Közétkeztetéssel kapcsolatos technikai kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 134/2018. (V. 31.) határozatában döntött az 
iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó adminisztratív kérdésekről. 

A döntés értelmében a közbeszerzési eljárás oly módon került kiírásra, hogy az 
megfeleljen az alábbi kritériumoknak: 

- az online felületen megrendelt étkezési igénybevételéhez a kártyaolvasó az 5. 
osztálytól bevezetésre kerüljön, 

- legyen lehetőség nyomtatható vonalkódos kártya biztosítására, 

- az A-B menü minden iskolai évfolyamon kerüljön bevezetésre, 

- ha egy adott napra az étkezés nincs kifizetve, a kártyaletiltási határidő álljon 
rendelkezésre-figyelmeztetéssel egybekötve. 

A közbeszerzési eljárás eredményes lezárult, a Képviselő-testület 181/2018. (VII. 
29.) határozatában a Biogastro Kft. ajánlattevőt hirdette ki nyertes ajánlattevőnek, s a 
közétkeztetés biztosítása érdekében 2018. november 1-től biztosítandó 
szolgáltatásra közétkeztetési szolgáltatási szerződést kötött a Biogastro Kft-vel. 

A szerződéskötést követően elkezdődött az online felület kialakításának 
munkafolyamata az étkeztetést technikailag ellátó önkormányzati dolgozók és 
köznevelési intézmények bevonásával. A megbeszélések során a köznevelési 
intézményeknél – a gyorsabb étkeztetés biztosítása érdekében – több variáció merült 
fel az étkeztetés lebonyolítására. Ennek kapcsán merült fel az az igény, hogy a 
menürendszerben a leves mindkét menü esetében ugyan az legyen. Az intézmények 
írásos javaslatai az előterjesztés mellékletét képezik. 

Tekintettel arra, hogy a május havi döntés a leves esetében is két menü 
bevezetéséről szólt, kérem a Képviselő-testület jóváhagyását, az A, B menü 
ugyanazon levessel történő bevezetésére. 

Biatorbágy, 2018.október 10. 
    

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

  

  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-
174/213 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • 
www.biatorbagy.hu 
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Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (X. 25.) határozata 
 

 
 

Közétkeztetéssel kapcsolatos technikai kérdésekről 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Iskolai 
gyermekétkeztetéshez kapcsolódó adminisztratív kérdésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 

A köznevelési intézmények kérésének megfelelően támogatja, hogy az intézményi 
közétkeztetés az A és B menü biztosításával történjen oly módon, hogy a menük egyfajta 
levest tartalmazzanak. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
 
 

 



Tisztelt Jegyző Úr! 

A Biatorbágyi Általános Iskola felső tagozatosai már nagyon várják az AB menü bevezetését. 
A tálalókonyhánk is megfelel a célnak. Azt viszont aggályosnak tartom, hogy a másik két 
iskolában van 4-4 alsó tagozatos osztály, akiknek az ebédeltetése sokszor rácsúszik a mi 
ebédidőnkre. Az AB menü bevezetése megnyújtja az ebédlőbe töltött idejüket.  

A Kálvin téri konyhánk nem felel meg a feltételeknek (mellékelve az alsós igazgatóhelyettes 
véleménye).  

Az esélyegyenlőség elvét figyelembe véve azt javaslom, hogy minden iskolában, illetve 
tagozaton akkor kerüljön bevezetésre, ha egyformán megvannak a feltételek. Nem az 
újdonságtól félünk.  

A megnövekedett feladat ellátására javaslom a konyhai személyzet bővítését. 

                                                                               
                                                                                                               Bunth Erzsébet 
                                                                                                             intézményvezető 
 
 
„A Kálvin téri épületben a tálaló konyha a kastély pincéjében kapott helyet. A boltívek, 
tartóoszlopok és legfőképpen a műemlékvédelem miatt bővítése kérdéses. 

Az épületben az 1-4 évfolyamos tanulók kerültek elhelyezésre, ami külön terhet ró mind a 
pedagógusra, mind pedig a konyhai személyzetre. Mivel az idei évben megemelkedett az ide 
járó gyerekek száma, több mint 300 fő étkezik naponta (315). Az étkezésre nem befizetett 
gyerekek is az osztálytársaikkal együtt veszik igénybe az étkezőt, aminek maximális 
befogadóképessége 70 fő. Az étel melegen tarthatósági ideje is korlátozott, maximum 14 
óráig adható ki. 

Az elsősökkel így is éppen végezni tudunk az ebédeltetéssel, pedig a napközis és a tanító 
kolléga is segít nekik, egy turnusra 20 perc jut. Nem egészséges, hogy az óvodai nyugodt 
étkezés után folyamatosan sürgetjük őket. 

A tanév nagy részében öltözni-vetkőzni kell ahhoz, hogy diákjaink eljussanak az ebédlőbe. 
Váltócipő használatát várjuk el az osztálytermekben, ezt is cserélni kell. A levetett kabátokat 
az étkezés alatt az ebédlőben tároljuk, az öltözködés is helyigényes. Kb 70 kabátnak is hely 
kell. 

A levest a tanítók merik ki a gyerekeknek, ez két féle levesnél kivitelezhetetlen. A tálcás 
rendszer nálunk hely hiányában nehézkes, a középen lévő oszlopok akadályozzák az 
asztalokhoz való eljutást. A kicsik gyakran kilötykölnék a levest, az asztalokon nem fér el 8 
tálca. A gyerekeknek többször keresztül kell menniük a mosatlan tányérokkal a kiadó pultnál 
második fogásért sorban állók között. Közben néhányan a mikró előtt várakoznak a diétás 
ebédjük megmelegítésre. Párhuzamosan ezt három osztálynyi gyerek teszi egyszerre. Az 
ebédelés lebonyolítása nagy fegyelmezettséget kíván gyerektől és felnőttől egyaránt. 



A jelenlegi helyzetben is gondot jelent a badellák és boxok szabály szerinti tárolása. Egy 
melegen tartó áll a rendelkezésünkre az ételallergiások számára, egy a kb. 310 kiosztandó 
ebéd számára. (Az ebédek túlnyomó többségben 2 vagy 3 összetevőből is állnak, a melegen 
tartóban 4 tepsi fér el, ebből tudjuk az ételt osztani.)  

Új melegen tartó elhelyezése nehezen megoldható a hely keskenysége miatt, és ez az 
akadálya annak is, hogy két sorban álljanak az étel kiosztására várva. 

Örömmel támogatnánk azt, hogy a gyerekek választhassanak A vagy B menü között, a 
pedagógus kollégáim véleménye szerit ez az ebédlő átalakításával valósítható meg. Ha ez 
kivitelezhető, szívesen vállalják a gyermekek érdekében az ezzel járó többletfeladatokat. 

Javaslom a rendszeres étlap egyeztetés bevezetését a szolgáltatóval.   

 

                                                                                                                 Czifra Zsuzsanna  
                                                                                                                igazgatóhelyettes” 
 

 

 



----- Továbbított üzenet ----- 
Feladó: "Edit" <galedit77@gmail.com> 
Címzett: "czuczor orsolya" <czuczor.orsolya@biatorbagy.hu> 
Elküldött üzenetek: Péntek, 2018 Szeptember 14 9:45:26 
Tárgy: új étkezési rendszer 
 
Kedves Orsi! 
 
Az új étkeztetési rendszer bevezetése előtt intézményünk a következő  
kéréseket fogalmazta meg: 
 
1. Minden évfolyamon szeretnénk az A/B menü választási lehetőségével élni. 
 
2. A leves viszont legyen egységes az A/B menünél. (tehát csak egyféle) 
 
További egyeztetés igénye esetén állunk rendelkezésre. 
 
Köszönettel és üdvözlettel: 
 
Gál Edit 
 
Intézményvezető 
 
Czuczor Gergely Tagiskola 
 
Szentháromság tér 6 
 
06/209357965 



Tisztelt Dr. Kovács András Jegyző Úr! Kedves András ! 

  

Köszönettel megkaptuk a tájékoztató anyagot. 

Szeretném jelezni, hogy az iskolánk az A és a B menü bevezetése mellett döntött az alsó és a felső 
tagozatban egyaránt. 

  

Tisztelettel: 

  

Horgos Vilmos 

Igazgató 

Biai Református Általános Iskola 
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 
 



Tisztelt Jegyző Úr! 

Kedves András! 

 

A közétkeztetés rendszerének átalakításához a Ritsmann iskolában rendelkezésre állnak a feltételek. 
(A tálalópultban 6 db melegen tartót tudunk használni.) A konyhai személyzet nyitott az új rendszer 
befogadására. 

Az érintettekkel történt egyeztetés szerint szeretnénk, ha intézményünkben 1-2 évfolyamon az A ill. B 
menüt tálalólista alapján szolgálnák fel, a 3.évfolyamtól pedig a kártyás rendszer működne. 

 

Üdvözlettel: 

Rack Ferencné, Ibolya 
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