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ELŐTERJESZTÉS 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata által üzemeltetett tálalókonyhák üzemeltetéséről 
 
 

A Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Sándor-
Metternich kastélyból történő kiköltözése után a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 
(Katolikus Iskola) fenntartója a Székesfehérvári Egyházmegye a Sándor-Metternich kastély 
egészét használatba veszi.  
A 2022. május 27. napján Biatorbágy Város Önkormányzata és a Székesfehérvári 
Egyházmegye között létrejött ingatlanhasználati megállapodás szerint az épület használatba 
vételével a tálalókonyha az Egyházmegye üzemeltetésébe került volna a 2022. évben, a 
feladatellátáshoz szükséges ingó vagyon használatba-adásával.  
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 a 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 lesz a törvényi előírásokkal való összhang megteremtését is biztosítani. 
Az Önkormányzat szándéka a törvényi előírásokkal való összhang megteremtése és az 
irányítási és adminisztratív feladatok végrehajtásának megkönnyítése volt. Előzőekkel 
összefüggésben tervbe lett véve, hogy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
tálalókonyhájának üzemeltetése is átkerüljön a fenntartóhoz, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Biatorbágyhoz. 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. 
Biatorbágy Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy közötti 
legutolsó megállapodás - a 2022. február 4. napján aláírt közigazgatási szerződés - jelen 
előterjesztés mellékletét képezi. 

 

 

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 



Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottsága a 149/2022.(VI.27.) határozatában döntött arról, hogy a Biatorbágy Város 
Önkormányzata által üzemeltetett tálalókonyhák átadásáról szóló előterjesztés kerüljön 
levételre a napirendek közül, azzal az indokkal, hogy abban az esetben kerüljön vissza 
megtárgyalásra, ha minden intézménnyel megtörténtek a szükséges egyeztetések, 
tárgyalások. 
 A Székesfehérvári Egyházmegye 2022. július 13. napján érkezett levelében, hivatkozva a 
működési engedély módosításának keretében született Pest Megyei Katasztrófavédelem 
Igazgatóságának szakhatósági állásfoglalására, kéri a tálalókonyha átvételének halasztását, 
a működési engedély időben történő megszerzése érdekében.  
A bizottság kérésének megfelelően az egyeztetések megtörténtek a fenntartókkal, mind a 
Székesfehérvári Egyházmegyével, mind a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbággyal. 
2022. július 14. napján személyes egyeztetés keretében sikerült megegyezni a 
Székesfehérvári Egyházmegye jogi képviselőjével a tálalókonyha üzemeltetésének későbbi 
átvétele tekintetében. A megbeszélések eredményeképpen, hogy minden fenntartó 
megfelelőképpen feltudjon készülni a tálalókonyhák üzemeltetésére, a tálalókonyhák 
személyzete kellőképpen tájékoztatva legyen a változásról, a működési engedély módosítás 
zavartalanul megtörténjen, a tálalókonyhák üzemeltetésének átadását az Önkormányzat 
2023.szeptember 1-jei határidőre halasztaná. 

Előző egyeztetések következtében egyrészt szükséges a 2022. május 27. napján Biatorbágy 
Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Egyházmegye között létrejött kétoldalú 
ingatlanhasználati megállapodás módosítása, a tálalókonyha átadásának időpontja 
tekintetében. Szükséges másrészt a 2022. február 4. napján Biatorbágy Város 
Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy által aláírt közigazgatási 
szerződés 2023. január 31. esedékes felülvizsgálata során a szerződés V/2. 46. pontját 
módosítani, aszerint, hogy a melegítőkonyha üzemeltetését 2023. szeptember 1-jei 
határidővel Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy átveszi. 

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

 

  



 

 
Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2022. (VII.19.) határozata 

 
 

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

1) hozzájárul a Biatorbágy, Szentháromság tér 3. sz. alatt működő tálalókonyha 
Székesfehérvári Egyházmegye részére történő átadásához és annak 
üzemeltetéséhez, az ingó vagyon használatba adásával és a konyhai eszközök 
ingyenes használatba adásával, 2023. szeptember 1-jei határidővel, 

2) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2022. május 27. napján Biatorbágy Város 
Önkormányzata és a Székesfehérvári Egyházmegye között létrejött kétoldalú 
ingatlanhasználati megállapodás jelen határozati javaslat szerinti módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a Székesfehérvári 
Egyházmegyével aláírja, valamint , hogy az egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás módosított 3.3.3. pontja szerinti költségmegosztás tárgyában 
kötendő megállapodásokat az Önkormányzat nevében aláírja. 

3) hozzájárul a Biatorbágy, Karinthy Frigyes u 4. sz. alatt működő tálalókonyha Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy részére történő átadásához, az ingó 
vagyon használatba adásával és a konyhai eszközök ingyenes használatba 
adásával, 2023. szeptember 1-jei határidővel, 

4) hozzájárul a Biatorbágy Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Biatorbágy által 2022. február 4. napján aláírt közigazgatási 
szerződés 2023. január 31. esedékes felülvizsgálata során a szerződés V/2. 46. 
pontjának módosításához, aszerint, hogy a melegítőkonyha üzemeltetését 
2023.szeptember 1-jei határidővel Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
átveszi. 
 

2022. május 27. napján Biatorbágy Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Egyházmegye 
között létrejött kétoldalú ingatlanhasználati megállapodás módosítása jelen határozat 
melléklete. 

 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Városgondnokság, Jegyzői titkárság, Pénzügyi Osztály 
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INGATLANHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS  

1. számú módosítása 

amely létrejött egyrészről: 

Név: Biatorbágy Város Önkormányzata 
Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 

Adószám:15390008-2-13 

Törzsszáma: 390000 

Statisztikai számjel: 15390008751132113 

Képviseli: Tarjáni István polgármester 

dr. Hajdu Boglárka jegyző ellenjegyzésével, mint használatba adó Önkormányzat 

(továbbiakban: Önkormányzat)  

 

másrészről a:  

Név: Székesfehérvári Egyházmegye 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. 

Adószám: 19821780-2-07 

Statisztikai számjel:19821780-9491-555-7 

Nyilvántartási szám: 00001/2012-022 

Képviseli: Spányi Antal megyéspüspök, mint használó Fenntartó (továbbiakban: Fenntartó),  

 

együttesen Szerződő felek között az alulírott helyen és napon a következő feltételek mellett 

Felek megállapítják, hogy 2022. május 27. napján ingatlanhasználati megállapodást kötöttek 
egymással, mely szerződést jelen 1. számú módosítás keretében a következők szerint 
módosítják: 

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a köztük 2022. május 27. napján létrejött 
ingatlanhasználati megállapodás 2.4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

2.4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Fenntartó a „melegítőteakonyha” 
elnevezésű ingatlanrész üzemeltetését 2023. szeptember 1. napi határidővel veszi át az 
Önkormányzattól. A „melegítőteakonyha” használatához az Önkormányzat, 2023. 
szeptember 1. napjával hatályba lépő, ingyenes eszközhasználati szerződés 
megkötésével konyhai eszközöket biztosít, és hozzájárulhat a helyiségek fenntartásához 
is.  

2. Szerződő felek a köztük 2022. május 27. napján létrejött ingatlanhasználati megállapodás 
3.3.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
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3.3.3. A Fenntartó használatába kerülő épületegyüttes működését biztosító közüzemek díjait 
és más költségeket a Fenntartó köteles viselni. A Fenntartó a közüzemek átadása és átvétele 
tárgyában az épületben működő intézmények fenntartóival megállapodik azzal, hogy a maga 
részéről való aláírásra a maga által fenntartott, ingatlanban működő intézményét jelöli ki. A 
kijelölő határozat jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi. A Fenntartó a melegítőkonyha 
2023. szeptember 1-jéig történő átvétele után, annak fenntartásait az ellátott gyermeklétszám 
arányában az ingatlanban működő intézmények, mint költségviselők között osztja majd meg. 
A melegítőkonyha üzemeltetésének átvétele időpontjáig, annak közüzemi számláit Fenntartó 
négyzetméter arányában számlázza az Önkormányzat felé. 

 

 

Felek kijelentik, hogy a köztük 2022. május 27. napján létrejött ingatlanhasználati 
megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben és hatályban 
maradnak. 
Jelen szerződésmódosítást Szerződő fFelek elolvasás és közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá nyolc (8) eredeti példányban. 
 

Kelt: Biatorbágyon, 2022. ________________ hó _____-n: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata   Székesfehérvári Egyházmegye 

Tulajdonos, használatba adó    Fenntartó, használatba vevő 

Képviseli: Tarjáni István polgármester    Képviseli: Spányi Antal 
megyéspüspök 

        

 

Ellenjegyző: 

  dr. Hajdu Boglárka   

  jegyző  

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

Az Önkormányzat jogi személyiségét és képviselőjét a nyilvántartási adatok és a személyi 
okmányok adatainak felhasználásával azonosítottam.    

 

Ellenjegyzem:   

Biatorbágyon, 2022. ________________ hó _____-n: 

formázott: Betűtípus: (Alapérték) Arial
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Az Egyházmegye jogi személyiségét és képviselőjét a megjelölt nyilvántartások adatainak 
felhasználásával azonosítottam. A nyolc egymással egyező, eredeti példányban készült 
szerződést a 2017. évi LXXVIII. tv. alapján készítettem és ellenjegyzem, Székesfehérvárott. 
2022. ________________ hó _____-n: 
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INGATLANHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 
1.számú módosítással egységes szerkezetben 

 
amely létrejött egyrészről a:  

Név: Biatorbágy Város Önkormányzata 
Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 

Adószám:15390008-2-13 

Törzsszáma: 390000 

Statisztikai számjel: 15390008751132113 

Képviseli: Tarjáni István polgármester 

dr. Hajdu Boglárka jegyző ellenjegyzésével, mint használatba adó Önkormányzat 

(továbbiakban: Önkormányzat)  

 

másrészről a:  

Név: Székesfehérvári Egyházmegye 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. 

Adószám: 19821780-2-07 

Statisztikai számjel:19821780-9491-555-7 

Nyilvántartási szám: 00001/2012-022 

Képviseli: Spányi Antal megyéspüspök, mint használó Fenntartó (továbbiakban: Fenntartó),  

 

együttesen Szerződő felek között az alulírott helyen és napon a következő feltételek mellett 

 

1. Előzmények 

 

 1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Fenntartó jogelődje, a Magyar Műhely Alapítvány és az 
Önkormányzat között használati szerződés állt fenn a korábban Czuczor Gergely Tagiskola néven 
működő nevelési oktatási intézmény elhelyezésére. A használati szerződés a Biatorbágy, 
Szentháromság tér 6. szám alatti, Biatorbágy 110/1 hrsz-ú ingatlan kijelölt részeire vonatkozott. A 
használati szerződés az 1.2. pontban részletesen megjelölt szerződés hatálybalépésével megszűnt.  

 1.2. A szerződés tárgyát képező, Biatorbágy 110/1 hrsz ingatlan az önkormányzat 1/1 arányú 
tulajdonában álló, műemléki jellegű ingatlan ( Kivett általános iskola és telephely és lakóház, udvar, 
továbbiakban: Ingatlan). Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja jelen szerződés 1. számú 
mellékletét képezi. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan a 
műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény alkalmazásában műemléki jellegű ingatlannak 
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minősül. A 2016. december 15-én megkötött, az Önkormányzat által működtetett köznevelési 
intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás – 
átvételéről szóló megállapodás alapján az ingatlan egésze az Érdi Tankerületi Központ (továbbiakban: 
Központ) vagyonkezelésében került (43577/2020/2019.10.29).  

 1.3. A Fenntartó 2019. szeptember 1. napjával Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 
(továbbiakban: Iskola), néven újra alapította az Iskolát és ellátja a fenntartói feladatokat.  

 1.4. Az ingatlanban elhelyezett intézmények fenntartói, azaz a Fenntartó, Biai Református 
Egyházközség, valamint az Önkormányzat és az Érdi Tankerületi Központ az épület helyiségeinek 
használatáról négyoldalú, a használatról és a költségmegosztásról szóló megállapodást kötöttek. A 
módosításokkal évenként egységes szerkezetbe foglalt megállapodás jelenleg is hatályban van. 

 1.5. Az Önkormányzat és az Érdi Tankerületi Központ külön megállapodásban akként határozott, 
hogy 2022. június 30-i hatállyal a biatorbágyi 1110/1 hrsz-ú ingatlanra megkötött, vagyonkezelői jog 
létesítésére és ingatlanhasználatra szóló jogviszonyt megszüntetik.  

 1.6. Az állami alapfokú iskolai feladatellátást biztosító Intézmény kiköltözésével a Fenntartó átveszi 
a teljes ingatlan használatát, és biztosítja az ott folyó köznevelési, oktatási tevékenység, valamint az 
azokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek ellátását.  

 

2.Érdemi rendelkezések 

 2.1. Az Önkormányzat akként határoz, hogy az 1.5. pontban foglaltakkal egyidejűleg, jelen 
szerződés alapján hozzájárul ahhoz, hogy a biatorbágyi 110/1 hrsz-ú ingatlan egészére bejegyzést 
nyerjen a Fenntartó határozatlan idejű, de legalább öt éves időtartamra létrehozott használati joga. 

 2.2.  A Felek akként határoznak, hogy a vagyonkezelői jogviszony megszűnését követően 
jegyezhető fel Önkormányzat és a Fenntartó között, a jelen megállapodással (továbbiakban: 
Megállapodás) létrejövő és is bejegyzésre kerülő ingatlan használat joga az ingatlan-nyilvántartásba. 

 2.3. A Szerződő felek az Ingatlanban a Fenntartó kizárólagos, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
használati joga mellett, a továbbiakban a Fenntartó fenntartásában lévő intézmény kerül elhelyezésre. 
A Fenntartó vállalja, hogy a használatába kerülő épületben, felmenő rendszerben, az Önkormányzat 
nevelési-oktatási koncepciójába illesztetten középiskolai, gimnáziumi képzést indít, továbbá, 
elsősorban pályázati források felhasználásával korszerűsíti a használatába kerülő épület egészét.  

 2.4. A Fenntartó a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg helyiséghasználatra szóló 
megállapodást köt az ingatlanban működő köznevelési intézmények fenntartóival, így a Biai 
Református Egyházközséggel valamint az Érdi Tankerületi Központtal az Önkormányzat bevonásával.  

 2.4.1. A Fenntartók a helyiségekben köznevelési célú intézményeket tartanak fenn. Ebben a 
megállapodásban a felek kijelölik az Ingatlan kizárólagos használatba kerülő, valamint közös 
használatba kerülő helyiségeit. A felek a megállapodásnak a költségmegosztásról szóló szerződési 
rendelkezéseket évenként, tárgyévet megelőző év október 15-ig felülvizsgálják. A megállapodásban a 
Fenntartó biztosítja a másik két fenntartó által működtetett oktatási intézmény zavartalan működését. 
Az Fenntartó az alhasználatot ingyenesen köteles biztosítani. Az alhasználati szerződésnek alanyai az 
intézményben működő intézmények törvényes képviselői is. 

 2.4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Fenntartó a „melegítőkonyha” elnevezésű formázott: Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs



3 

 

ingatlanrész üzemeltetését 2023. szeptember 1. napi határidővel veszi át az Önkormányzattól. A 
„melegítőkonyha” használatához az Önkormányzat, 2023. szeptember 1. napjával hatályba lépő, 
ingyenes eszközhasználati szerződés megkötésével konyhai eszközöket biztosít.A „teakonyha” 
elnevezésű ingatlanrész használatához az Önkormányzat, ingyenes eszközhasználati szerződés 
megkötésével konyhai eszközöket biztosít, és hozzájárulhat a helyiségek fenntartásához is.  

 

3. Az ingatlan vagyon használatba adása és használat 

 3.1. Szerződő felek 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap szemle szerint rögzítik, hogy a 
Biatorbágy Belterület 110/1 hrsz. alatt felvett 1 ha 7277 m2 térmértékű, kivett általános iskola és 
telephely és lakóház, udvar megnevezésű, az ingatlan-nyilvántartásban "címképzés alatt" jelölt 
ingatlan a használatba adó Önkormányzat 1/1 arányú tulajdona.  

 3.2. Az ingatlan „Általános Iskola“ épületében működik a Fenntartó által fenntartott 1.3. 
pontban megjelölt Intézmény. 

 3.3. Az Önkormányzat az alábbiakban rögzített feltételekkel a Fenntartó határozatlan idejű, 
kizárólagos és ingyenes használatába adja a Biatorbágy Belterület 110/1 hrsz. alatt felvett ingatlanon 
található “Általános Iskola“ megjelölésű épületet a hozzá tartozó területtel, amelyet a Fenntartó 
ezekkel a feltételekkel határozatlan idejű - de legalább öt év időtartamú - kizárólagos és ingyenes 
használatba vesz általános iskola működtetésének és fenntartásának feltételével. 

 3.3.1. A jelen szerződés 2. számú mellékletét képező térképen a felek kijelölik a Fenntartó 
kizárólagos használatába kerülő, az iskola épületének két U alakú szárnyát és az összekötő főbejáratot 
melyek együttes alapterülete 2633 m2, és az épülettel együtt kizárólagosan használatába kerülő 1 ha 
7277 m2 földterületet. A Felek kijelölik jelen szerződés 3. számú mellékletében foglaltaknak 
megfelelően a 2.4. pontban foglaltak szerinti intézmények által használt ingatlanrészeket is. 

 3.3.2. A használati jog bejegyzése az Érdi Tankerületi Központ (továbbiakban: Központ) 
bejegyzett vagyonkezelési jogának megszűnésétől és ingatlan-nyilvántartásból történő törlésétől 
függő joghatályú.  

 3.3.3. A Fenntartó használatába kerülő épületegyüttes működését biztosító közüzemek díjait 
és más költségeket a Fenntartó köteles viselni. A Fenntartó a közüzemek átadása és átvétele tárgyában 
az épületben működő intézmények fenntartóival megállapodik azzal, hogy a maga részéről való 
aláírásra a maga által fenntartott, ingatlanban működő intézményét jelöli ki. A kijelölő határozat jelen 
szerződés 4. számú mellékletét képezi. A Fenntartó a melegítőkonyha 2023. szeptember 1-jéig történő 
átvétele után, annak fenntartásait az ellátott gyermeklétszám arányában az ingatlanban működő 
intézmények, mint költségviselők között osztja majd meg. A melegítőkonyha üzemeltetésének átvétele 
időpontjáig, annak közüzemi számláit Fenntartó négyzetméter arányában számlázza az Önkormányzat 
felé. az 

A Fenntartó használatába kerülő épületegyüttes működését biztosító közüzemek díjait és más 
költségeket a Fenntartó köteles viselni. A Fenntartó a közüzemek átadása és átvétele tárgyában az 
épületben működő intézmények fenntartóival megállapodik azzal, hogy a maga részéről való aláírásra 
a maga által fenntartott, ingatlanban működő intézményét jelöli ki. A kijelölő határozat jelen szerződés 
4. számú mellékletét képezi. A Fenntartó a melegítőkonyha fenntartásait az ellátott gyermeklétszám 
arányában az ingatlanban működő intézmények, mint költségviselők között megosztja.  

formázott: Behúzás: Bal:  0 cm
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3.3.4. Jelen szerződés életbelépését követő 30 napon belül a Fenntartó intézkedik az 
alhasználók által igénybevett ingatlanrészek átadásáról, valamint a közüzemi szolgáltatások szükséges 
átírásáról, vagy a költségeknek a felek közötti költségmegosztás elveinek megfelelő áthárításáról.  

 3.4. A Fenntartó az Intézmény épületében, épületrészeiben, csak a tulajdonos előzetes írásbeli 
hozzájárulásával, az építési hatóság előzetes engedélyével, a műemlékvédelmi szabályok 
figyelembevételével végezhet bármilyen építési munkát. A Fenntartó - amennyiben a felek eltérően 
nem rendelkeznek - az elvégzett építési munka, vagy más értéknövelő beruházás ellenértékét az 
tulajdonossal szemben nem számolhatja el, a tulajdonostól nem követelheti az ellenérték megfizetését 
és ráépítéssel sem szerezhet tulajdont, ugyanakkor a vagyonnyilvántartás vezetése céljára 
adatszolgáltatást teljesít ráfordításairól az Önkormányzat felé. Az adatszolgáltatás módját és idejét az 
Önkormányzat jelöli ki. 

 3.5. A Fenntartó rögzíti, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan jelenlegi használata 
köznevelési célú, azon tényre figyelemmel, hogy jelenleg is az 1.1. pontban nevesített intézmény 
elhelyezését biztosítja és rendeltetésszerű használatra alkalmas. 

 3.6. A Fenntartó saját hatáskörben biztosítási szerződést köt az Ingatlanra, a hozzá tartozó 
területre, valamint az abban lévő valamennyi ingóságra.  

 3.7. Az önkormányzat viseli a tulajdonhoz kapcsolódó és kizárólag a tulajdonost terhelő 
kiadásokat és költséget, ezek különösen a 3.8. pontban nem részletezett kiadások, az adók, valamint 
az ingatlant határoló kerítésszakaszok fenntartásának költségei.  

3.8. A Fenntartó az ingyenes használat tartama alatt, intézménye útján rendben tartja a 
földterületet, gondoskodik az épületek, műtárgyak karbantartásáról, felújításáról alkatrészek 
szükséges cseréjéről. A határoló kerítések folyamatos karbantartásáról az Önkormányzat gondoskodik 
és viseli ennek költségét. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

4.1. A Felek jelen megállapodás megkötéséről kötelesek tájékoztatni az Ingatlan használatában 
érintett valamennyi intézményt, valamint önállóan valamennyi, intézményi foglalkoztatás körén kívül 
eső dolgozót.  

 4.2. A Felek kijelentik, hogy a Szerződésbe foglaltakkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket 
békés úton, mindenkor a megegyezésre törekedve rendezik. 

 4.3. A Fenntartó képviselője kijelenti, hogy az általa képviselt egyházi jogi személy, a jogügylet 
kapcsán, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján teljes 
személyes illetékmentességben részesül, mert megfelel az 5. § (2) bek. szerinti feltételnek.   

 4.4. A szerződés aláírására Biatorbágy Város Önkormányzata képviseletében a polgármester 
jogosult.  

 4.5. Az Fenntartót képviselő megyéspüspök képviseleti jogosultsága a belső egyházi jogi 
személy nyilvántartás által, az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és 
működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a alapján kiállított és 
ide csatolt irattal igazolt.  
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 4.6. A Fenntartó meghatalmazta dr. Noske Richárd ügyvédet (8000 Székesfehérvár, Mátyás 
király krt. 23. I/8.) ügyvédet az okirat és mellékleteinek a Pest Megyei Kormányhivatal, Földhivatali 
Főosztály, Földhivatali Osztály 1-hez (1117 Budapest, Karinthy Frigyes utca 3.) történő benyújtásával. 
Az ügyintéző ügyvéd a megbízást és a meghatalmazást a jelen okirat ellenjegyzésével elfogadja. 

4.7. A felek kijelentik, hogy a közöttük korábban létrejött, azonos ingatan használatára szóló 
szerződési rendelkezések kettőjük vonatkozásában megszűnnek, melyet a vonatkozó szerződések 
módosításán keresztül e szerződés megkötését követő 30 napon belül átvezetnek.  

 

A 4 fő pontból álló, három lapon és öt lapoldalon szövegezett vagyonhasználati szerződést a Felek 
elolvasták, értelmezték, amelyet megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 8 példányban 
jóváhagyólag aláírták. 

 

Kelt: Biatorbágyon, 2022. ________________ hó _____-n: 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata   Székesfehérvári Egyházmegye 

Tulajdonos, használatba adó    Fenntartó, használatba vevő 

Képviseli: Tarjáni István polgármester    Képviseli: Spányi Antal megyéspüspök 

        

 

Ellenjegyző: 

  dr. Hajdu Boglárka   

  jegyző  

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

Az Önkormányzat jogi személyiségét és képviselőjét a nyilvántartási adatok és a személyi okmányok 
adatainak felhasználásával azonosítottam.    

 

Ellenjegyzem:   

Biatorbágyon, 2022. ________________ hó _____-n: 
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Az Egyházmegye jogi személyiségét és képviselőjét a megjelölt nyilvántartások adatainak 
felhasználásával azonosítottam. A nyolc egymással egyező, eredeti példányban készült szerződést a 
2017. évi LXXVIII. tv. alapján készítettem és ellenjegyzem, Székesfehérvárott. 2022. 
________________ hó _____-n: 

 
 

 



















































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  
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 



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 
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