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ELŐTERJESZTÉS 
 

A közétkeztetéssel kapcsolatos változásokról 

 

A Képviselő testület a 245/2022.(IX.01.) sz. határozatával döntött a Biogastro Kft.-vel kötött 
vállalkozási szerződés élelmiszer és nyersanyagköltségek emelkedés miatti módosításáról. 
A Biogastro Kft. 2022. október 28. napján kelt levelében értesítette a biatorbágyi iskolák 
intézményvezetőit, miszerint az energiaárak további nem várt emelkedése miatt néhány 
változtatást fognak bevezetni, melyek közül egyes változások azonnaliak, mások pedig 
bizonyos határidőhöz kötöttek. A közétkeztető cég tájékoztatása alapján a változtatások 
esetén figyelembe vették a diákok fogyasztási szokásait, melyek alapján: 
 
- 2022. november 14. napjától a levesek tálalási mennyiségét csökkentik, mivel a gyerekek 
jellemzően kevés levest fogyasztanak,  
-2022. december 1. napjától a tízóraihoz kínált tea lekerül az étlapról, mert energiaigényes az 
elkészítése, 
- badellás forralt tej helyett literes dobozos tej kerül az intézményekbe kiszállításra.  

Az Önkormányzat a hivatalos értesítő levelet csupán 2022. november 14. napján kapta meg a 
közétkeztető cégtől. 
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) 
EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a tea nem képezi kötelező részét a 
tízórainak, azonban a gyerekek a tapasztalatok alapján szívesen fogyasztják. A Biogastro Kft. 
felajánlotta, hogy a tea elkészítéséhez szükséges alapanyagokat átadja az intézményeknek, 
akik saját tálalókonyhájukon maguk készíthetik azt el. A NÉBIH tájékoztatása alapján nincs 
akadálya a tea intézményi tálalókonyhákon történő elkészítésének. 

A Rendelet 4. sz. melléklete alapján az iskolás korosztály számára előírt leves mennyisége a 
7-10 éves korosztályt érintően 2,5-3 dl, a 11-14 éves korosztályt érintően pedig 2,5-3,5 dl. A 
Biogastro Kft. írásos tájékoztatása alapján a Rendeletben előírt leves mennyiségek továbbra 
is kiszállításra kerülnek.  

A Biogastro Kft. változásokról tájékoztató levelei az előterjesztés mellékletei.  

Kérem a Testületet a Biogastro Kft. közétkeztetést érintő változtatásaival kapcsolatos 
előterjesztés megtárgyalására! 
 
 
Biatorbágy, 2022. november 17. 

 

 

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 



       
                                                              Tisztelettel: 
 
 
        Tarjáni István s.k. 
         Polgármester 
 

 

 

 

 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2022. (XI. 24.) határozata 

 
A közétkeztetéssel kapcsolatos változásokról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete  
 

1) hozzájárul, hogy a tízórai mellé kínált teát az iskolák tálalókonyhái maguk készítsék el 
a Biogastro Kft. által átadott alapanyagokból, 

2) elfogadja, hogy a Biogastro Kft. a badellás forralt tej helyett literes dobozos tejet 
szállítson ki az intézményekbe. 
 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városgondnokság, Jegyzői Titkárság 





 
 

Tisztelt Intézményvezető, 

Az elmúlt évek sorra kihívások elé állítottak mindenkit, Önöket, a cégünket - azonban a 

mostani több száz százalékos gáz- és energiaár növekedés mindezek közül a legnehezebb 

számunkra. 

Megküzdöttünk a kovid bezárásaival, a folyamatos bizonytalansággal, aztán érkezett az 

élelmiszerárak lassú, de ma már drasztikus és exponenciális növekedése, mely jelenleg is tart. 

A cég eddigi rezsiszámlája 5-8 szorosára növekedett, ezért azonnali döntéseket volt szükséges 

hoznunk rövid távon, mivel a gazdálkodásunk nehezen tervezhetővé vált. 

A költségelemzéseink és a diákok fogyasztási szokásai alapján több döntést hoztunk, mely a 

közétkeztetési szolgáltatást érinti: 

- november 14-étől a levesek tálalási mennyiségét lecsökkentjük, mivel sajnos a gyerekek 

jellemzően kevés levest fogyasztanak.  

- december 1-étől lekerülnek az iskolákban a tízóraihoz kínált teák az étlapról, mivel ezek 

elkészítése kiemelkedően energia igényes 

- Badellás forralt tej helyett literes dobozos tejet küldünk az intézményeknek 

Fontos: a levesek esetében az anyaghányadot (tehát a zöldségek, húsok, tészta mennyiségét) a 

tálalási csökkentés nem érinti, tartalmasabb, sűrűbb levesek készülnek! Számunkra már az is 

spórolást jelenthet, ha a fejenként fél deciliter folyadékot nem kell felforralni, főzni. Mivel a 

paradicsomleves a gyerekek kedvence, így ott továbbra is marad az eredeti tálalási 

mennyiség.  

A teák megfőzése reggelente óriási energiaigényű. Intézményeink számára több száz literrel 

készülünk nap, mint nap. A döntés mögött szintén energiatakarékossági okok állnak. Az 

Emmi rendelet értelmében a tízórainak nem kell részét képezze, de eddig mindig adtuk, 

hiszen úgy gondoljuk, hogy jól esik a gyerekeknek. A döntést ez esetben nehezen hoztuk meg, 

és nyitottak vagyunk arra, hogy közös megoldást találjunk (pl. a nyersanyagot átadjuk a 

tálalókonyháknak, és amennyiben lehetőségük van, úgy el tudnak készíteni annyi teát 

amennyit a gyermekek elfogyasztanak). 

A reggelihez kínált tejek esetében áttérünk dobozos tejre, melyet nem forralunk fel, hanem 

dobozostól küldünk a tálalókonyhára. Így a dobozos tej akár máskor is adható a gyerekeknek.  

Nagyon sajnáljuk, hogy egy ilyen tartalmú levelet kellett megfogalmazzunk, de ahogy az 

iskolában a fűtés 18 fokra korlátozása is egy kényszerű döntés volt, úgy mindezeket a 

lépéseket nálunk is a kényszer szülte. 

 

 



 
Fontosnak tartjuk, hogy mindaddig fenn tudjuk tartani a céget, míg a világ újra önmagára nem 

talál. 

Amennyiben Önök, mint az intézmények vezetői, ill. a konyhai személyzet látnak további 

olyan pontokat, ahol megtakarítás lehetséges bármilyen módon, kérjük, hogy segítsenek 

minket ezek feltárásában.  

Köszönjük az együttműködést és bízva a gazdaság mihamarabbi talpra állásában maradunk 

tisztelettel, 

 

 

……………………………………………………..   ……………………………………………………. 

Sáfárné Vernes Ibolya     Sáfár Ferenc 

 

 

Törökbálint, 2022. 10. 28. 



Feladó Farkas Erika 

Címzett 'Veres-Czinege Anita' 

Másolat '"Sáfár Ferenc"', 'Vernes Ibolya', 'Zeke Andrea' 
Dátum Ma 17:13 
Összegzés Fejlécek Egyszerű szöveg 
Kedves Anita! 
  
A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 4. sz. melléklete alapján a levesek tálalási 
mennyiségei: 
  
7-10 év        2,5-3 dl között 
11-14 év              2,5-3,5 dl között 
  
Tehát az előírt mennyiséget továbbra tudjuk biztosítani. 
  
Üdvözlettel, 
  
Farkas Erika 
okl. táplálkozástudományi szakember 
  
mobil: +36-20/509-5790 
e-mail: farkas.erika@biogastro.hu 
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