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ELŐTERJESZTÉS 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata által üzemeltetett tálalókonyhák átadásáról 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A §. (3) 
bekezdése szerint „Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 

a) a települési önkormányzat 
aa) az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá 
ab) a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum (e § 

alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-
oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben, 

b) az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben, 
c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben.” 
 

A vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérően Biatorbágyon található közoktatási intézmények 
tálalókonyháit – a fenntartótól függetlenül - Biatorbágy Város Önkormányzata üzemelteti és 
biztosítja a működéshez szükséges kiszolgáló konyhai személyzetet. 
 
A közeljövőben várható intézményelhelyezésekkel kapcsolatos változtatásokkal 
párhuzamosan szükséges a törvényi előírásokkal való összhang megteremtését is biztosítani. 
 
A Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(Általános Iskola) a 2022/23-as tanévet már az új 16 tantermes iskolaépületben kezdi meg.  
A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola (Katolikus Iskola) fenntartója a Székesfehérvári 
Egyházmegye a Sándor-Metternich kastély egészét használatba veszi az Általános Iskola 
kiköltözése után.  
Az épület használatba vételével a tálalókonyha az Egyházmegye üzemeltetésébe kerül, a 
feladatellátáshoz szükséges ingó vagyon használatba-adásával, azokat az Egyházmegye a 
továbbiakban önállóan hasznosítja. A Biatorbágy, Szentháromság tér 6. alatti telephelyeken 
működő tálaló konyha eszközei továbbra is az Önkormányzat tulajdonában maradnak, ezek 
ingyenes használatba adásáról, pótlásáról az Önkormányzat és a Fenntartó külön 
megállapodást köt. Az intézményben 4 fő 8 órás és egy fő 4 órás konyhai alkalmazott jelenleg 
az Önkormányzat foglalkoztatásában van. A tálalókonyha üzemeltetésének átadásával a 4 
fős, 8 órában foglalkoztatott konyhai személyzet foglalkoztatását is átvenné az új munkáltató 
(Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola) az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat 
szerinti feltételekkel.  

 
A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola a 4 fő 8 órás munkaidőben foglalkoztatott 
konyhai alkalmazott 2022. szeptember 1 -jétől történő tovább foglalkoztatása a korábbi 
munkáltató és az új munkáltató közötti megállapodás alapján a munkáltató személyében 
bekövetkező változás keretében történne, amelynek során különösen az alábbi jogszabályi 
előírásokat kell szem előtt tartani. 

 

 

Város Polgármestere 
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A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. fejezete vonatkozik a munkáltató 
személyében bekövetkező változás jogalkalmazására. Ezek alapján a különösen a 
következő intézkedéseket kell betartani: 

• Az átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az átvevő 
munkáltatót az átszállással érintett munkaviszonyokból, valamint a versenytilalmi 
megállapodásokból és a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és 
kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása az átvevő munkáltatóval szemben e 
jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti. 

• Az átvevő munkáltató az átszállást követő tizenöt napon belül a munkáltató azonosító 
adatainak közlésével köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkáltató 
személyében bekövetkezett változásról, valamint a 46. § (1) bekezdésében 
meghatározott munkafeltételek változásáról. 

• az átadó vagy - a munkáltatók megállapodása alapján - az átvevő munkáltató 
legkésőbb az átszállást megelőzően tizenöt nappal köteles az érintett munkavállalókat 
írásban tájékoztatni  

o az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról, 
o az átszállás okáról, 
o a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint 
o a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről. 

 
 
A foglalkoztatottak tovább foglalkoztatására és a tálalókonyha eszközeinek, ingóságainak 
pótlásra kötelezés feltételével történő ingyenes használatba adására külön-külön 
megállapodások megkötésére kerül sor. 

 
 
A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tálalókonyhájának üzemeltetése 
szintén a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, mint fenntartó részére kerülne 
átadásra, megkönnyítve ezzel az irányítási és adminisztratív feladatok végrehajtását.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy elnöke, Wéber Ferencné, és a Ritsmann Pál 
Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója, Rack Ferencné 2022. június 17 -én kelt közös 
nyilatkozatában azonban úgy foglalt állást az átadás kérdésében, hogy az iskolában található 
tálalókonyha ingóságait, továbbá a személyzetet nem kívánják átvenni Biatorbágy Város 
Önkormányzatától. Indoklásként a 2020. december 17 -én kelt „A tulajdonba adással vegyes 
feladatellátási szerződés” -ben foglaltakra hivatkoztak. A nyilatkozat szintén jelen előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket az Önkormányzat által 
üzemeltetett tálalókonyhák üzemeltetésének átadásáról! 
 
Biatorbágy, 2022. június 15. 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 

 



 

 
Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2022. (VI.30.) határozata 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata által üzemeltetett tálalókonyhák átadásáról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város 
Önkormányzata által üzemeltetett tálalókonyhák átadásáról szóló előterjesztést és  
 
 

1) hozzájárul a Biatorbágy, Szentháromság tér 3. sz. alatt működő tálalókonyha 
Székesfehérvári Egyházmegye részére történő átadásához, az ingó vagyon 
használatba adásával és a konyhai eszközök ingyenes használatba adásával, 
2022. szeptember 1-jei határidővel, 

2) hozzájárul az 1) pontban meghatározott tálalókonyhában napi 8 órában 
foglalkoztatott konyhai alkalmazott 4 fő 2022. szeptember 1 -jétől a Czuczor 
Gergely Katolikus Általános Iskola foglalkoztatónál munkaviszonyban, az Iskola 
által megajánlott feltételekkel történő tovább foglalkoztatásához 

3) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1) pontban meghatározott használatba 
adáshoz szükséges megállapodást kösse meg a használatba vevővel, melynek 
keretében a használatba vétel feltételeként írja elő  

- az ingóságok, konyhai eszközök felújítási, pótlási kötelezettségét 
használó számára, 

- a felek között e tárgyban korábban kötött minden megállapodás 
hatályon kívül helyezését, 

4) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2) pontban meghatározott munkajogi 
jogutódlás alapját képező megállapodást írja alá, 

5) felkéri a polgármestert, hogy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
tálalókonyhájának üzemeltetése ügyében folytasson további tárgyalásokat az 
érintettekkel. 
 

 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Városgondnokság, Szervezési Osztály, HR referensek, Pénzügyi 
Osztály 
 



Konyhaüzemeltetés és konyhai dolgozók átvétele  

 
Feladó Gál Edit 

Címzett Tarjáni István 

Másolat Veres-Czinege Anita 

Dátum Ma 13:09 
Összegzés Fejlécek Egyszerű szöveg  
Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Anita!  
 
 
A Biatorbágy, Szentháromság tér 6. sz. alatti tálalókonyha üzemeltetés-átadásának 
 
tárgyában kelt levelére nyilatkozom az alábbiakról: 
 
a Biai Református Általános iskolával történt egyeztetés megtörtént, a jelenlegi tálalókonyhai 
feladatokat ellátó dolgozók közül 
 
 4 fő teljes állásút dolgozót a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola alkalmazásába 
szeretnénk átvenni, 2022. szeptember 01-től, 
 
a tálalókonyha üzemeltetés-átadásának napjától, azaz 2022. szeptember 1-jétől a 
következők szerint: 
 
Saliga Mihályné: bruttó 310.000 Ft/hó + utazási költségtérítés 
 
Kerekes Mária:   bruttó: 310.000,-Ft/hó + utazási költségtérítés 
 
Saliga Gyöngyi:   bruttó  310.000,-Ft/hó 
 
Nagy Bernadett: bruttó: 310.000,-Ft/hó 
 
 
Munkaruha költségtérítés: 2023-as évtől kezdődően: 10.000 Ft/év 
 
Üdvözlettel: 
Gál Edit 
igazgató 
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