
 

    
 

ELŐLAP A TÁJÉKOZTATÓHOZ 
 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztató a BioGastro Kft. elégedettségi kérdőív 
tapasztalatairól 

 

MELLÉKLETEI:  

- felmérés eredménye óvoda, iskola,  
- felmérés eredménye Családsegítő  
- 191/2022. (X.24.) OKEB határozati javaslat 
 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 

 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. november. 21. 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: - 

 

MEGHÍVOTTAK: - 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: érintett intézmények, BioGastro Kft., Jegyzői Titkárság 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester   

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veres-Czinege Anita közművelődési és 
köznevelési referens 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző 

Dátum: 2022. november 13. 



 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Tájékoztató a BioGastro Kft. elégedettségi kérdőív tapasztalatairól 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottsága a 191/2022. (X.24.) határozatával elfogadta a BioGastro Kft. szolgáltatásával 
kapcsolatos kérdőív tartalmát és annak az érintett biatorbágyi közintézményekbe történő 
kiküldését. 
 
A felmérés a 2022. november 7.-i héten indult és egy hetet fedett le. Fenti Bizottsági 
határozatnak megfelelően a kérdőív egy bővebb körben került kiküldésre, bevonva minden 
biatorbágyi iskolát és óvodát. Az óvoda esetében az étkezésben részt vevő dolgozók vettek 
részt a felmérésben, az iskolák esetében pedig az 1-4 évfolyam tekintetében 5-10 pedagógus, 
az 5-8. évfolyam tekintetében pedig a gyermekek mellett tanárok is. 

A szociális étkezést igénybevevő 25 fő közül 5 fő került megkérdezésre.  

A kérdőív a google kérdőív készítő szolgáltatása segítségével került kiküldésre, feldolgozásra 
és összegzésre. 

A felmérés eredményéről összességében elmondható, hogy a vélemények inkább pozitív 
irányba mutatnak, beleértve az építő jellegű kritikákat is. 

A felmérés eredményét - az óvoda-iskola és a szociális étkezést igénybe vevők tekintetében 
külön - az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

Kérem a Bizottságot a BioGastro Kft. szolgáltatásával kapcsolatos felmérés megtárgyalására! 
 
 
Biatorbágy, 2022. november 13. 
       
                                                              Tisztelettel: 
 
 
        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 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága  

…./2022. (XI. 21.) határozata 
 

Tájékoztató a BioGastro Kft. elégedettségi kérdőív tapasztalatairól 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottsága  
 

1) elfogadja a BioGastro Kft. szolgáltatásával kapcsolatos felmérés tartalmát, 
2) kéri, hogy a felmérés eredménye kerüljön megküldésre a BioGastro Kft. felé. 

 
A közétkeztetéssel kapcsolatos felmérés eredményeit a határozat melléklete tartalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság 
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