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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 22-i ülésére 
 

 

Tárgy: Étkeztetés biztosításáról szóló feladat-ellátási szerződés módosítása   

Ikt. sz.: LMKOH/13831-1/2022. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 29. napi ülésén 

103/2017. (VI.29.) határozatával, Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. június 29. napi 

ülésén 47/2017. (VI.29.) határozatával úgy döntött, hogy háromoldalú feladat-ellátási 

szerződést köt – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei 

gyermekétkeztetés feladatainak ellátására – amelynek ellátására Lajosmizse Város 

Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete mint feladatellátó által kerül sor.  

 

A feladat-ellátás folyamatos, az azóta bekövetkezett intézményi telephely névváltozás és 

bővítés kapcsán bekövetkezett alapító okirat-beli változások átvezetése szükséges a 

szerződésen.  Előbbiekkel egyidejűleg a feladatellátó képviselőjének neve és a Gyvt. 

hivatkozott paragrafusa is módosításra/aktualizálásra kerül.  

 

A módosítások kék betűszínnel kerültek rögzítésre. 

 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:  

 

Határozat-tervezet 

……../2022. (…..)ÖH. 

Étkeztetés biztosításáról szóló  

feladat-ellátási szerződés módosítása   

Határozat 

 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

előterjesztés 1. melléklete szerinti „Feladat-ellátási szerződés étkeztetés 

biztosításáról” egységes szerkezetű szerződést.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést aláírja és a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2022. november 22. 

 

Lajosmizse, 2022. november 3. 

 Basky András s.k. 

 polgármester 
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előterjesztés 1. melléklete  

 

 Ikt.sz.: LMKOH/13831-……./2022. 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
étkeztetés biztosításáról 

 

 

amely létrejött  

 

egyrészről: Lajosmizse Város Önkormányzata - képviseli: Basky András – székhely: 6050 

Lajosmizse, Városház tér 1., adószám: 15724612-2-03 számlaszám: K& H Bank Zrt: 

10402599-00026400-00000006 – ( a továbbiakban, mint Fenntartó ), 

 

másrészről: Felsőlajos Község Önkormányzata – képviseli: Juhász Gyula – székhely: 6055 

Felsőlajos, Iskola u. 12., adószám: 15540306-1-03, számlaszám: OTP 11732167-15540306-

00000000– ( a továbbiakban, mint  Szerződő fél), 

 

harmadrészről: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

- képviseli: Zsolnainé Cserni Andrea gazdasági vezető –  székhely: 6050 Lajosmizse, Ceglédi 

út 1.,  adószám:   15337977-2-03, számlaszám:  K&H 10402599-00026419-00000004 – (a 

továbbiakban, mint Feladatellátó ) 

között az alábbi feltételek mellett: 

 

I. 

Előzmény: 

 

Felek rögzítik, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata fenntartásában működő Lajosmizse 

Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete látja el - alapító okirata területi 

hatályának megfelelően - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 21/A. §-ban foglalt Intézményi gyermekétkeztetés és a 21/C. §-ban foglalt 

szünidei gyermekétkeztetés feladatát.  

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 29. napi ülésén 

elfogadott 103/2017. (VI.29.) ÖH alapján  

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 29. napi ülésén 

elfogadott 47/2017.(VI.29.) ÖH alapján úgy döntött, hogy háromoldalú feladat-ellátási 

szerződést köt  - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei 

gyermekétkeztetés feladatainak ellátására - amelynek ellátására Lajosmizse Város 

Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete mint feladatellátó  által kerül sor. 

Felek rögzítik, hogy a fentiek teljesülése érdekében kötött megállapodást Lajosmizse Város 

Önkormányzata …./2022. (….) ÖH határozatával., Felsőlajos Község Önkormányzata 

…../2022. (…….) ÖH határozatával módosítja. 

 

 

II. 

Szerződés tartalma 
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1. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete az I/2205-

2/2008. sz. működési engedélye valamint, az I/2206-2/2008.sz. működési engedélyében 

foglaltak alapján ellátja a konyhák működtetését, az étkeztetés feladat-ellátásának 

biztosítására a 6050-Lajosmizse Ceglédi u. 1., valamint a 6050-Lajosmizse, Attila u. 1. 

szám alatti telephelyén.  

 

 

 

 

 

2.  Felek külön rögzítik, hogy a Feladatellátó alapító okiratában foglaltaknak megfelelően 

telephelyei a következők:   

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Iskolai Konyha és Étkezde 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1. 

2 Óvodai konyha 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 

3 
Óvodai és Bölcsődei 
tálalókonyha 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

4.  Óvodai tálalókonyha  6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 30. 

5. 
Felsőlajosi Iskolai 
tálalókonyha 

6055 Felsőlajos, Iskola u. 16. 

6. 
Felsőlajosi Óvodai és 
Bölcsődei tálalókonyha 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

7. Bölcsődei tálalókonyha 6050 Lajosmizse, Mizsei u. 18. 
 

 

3. Felek megállapodnak abban, hogy Feladatellátó az 1. pontban foglalt feladatnak az 

ellátásával állami normatíva igénylésre jogosult, amelynek igénybevételét és 

elszámolását a hatályos jogszabályok alapján látja el Lajosmizse és Felsőlajos 

vonatkozásában.   Felsőlajos Község Önkormányzata tárgyévet követő május 31. 

napjáig az önkormányzatára eső különbözetet a Feladatellátó adatszolgáltatása alapján 

(állami normatíva+térítési díj befizetések összege – étkeztetés önköltsége) támogatási 

hozzájárulásként megfizeti a Fenntartó részére. 

 

 

4. A Gyvt. 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a térítési díj megállapítására az alábbi 

rendelkezés kerül alkalmazásra: „Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely 

szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási megállapodásban 

meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról rendeletet alkot.” 

 

 

5. Egyéb kedvezmények megállapítására és biztosítására a szerződő fél jogosult - az 

irányadó jogszabályok alkalmazása - annak teljeskörű megtérítése mellett. 

 

6. A szolgáltatást igénybe vevők száma kb.150 fő. 

 

 



5 

 

7. A térítési díj beszedésére Lajosmizse és Felsőlajos településen a Feladatellátó jogosult 

előre meghatározott értesítés mellett és rendben.  

 

8.  Az étkeztetés igénybevételének rendje, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) kormányrendelet 

rendszabályozása szerint történik.   

 

 

9. A Feladatellátó nyilatkozik arról, hogy a feladat ellátásra vonatkozó jogszabályokat, 

szakmai követelményeket, a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és a számvitel 

szabályait ismeri és azokat betartja.   

 

10. Felek kapcsolattartói: 
 

A tulajdonos részéről:  

 

 Név: Basky András 

Cím: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

email: lajosmizse@lajosmizse.hu 

Telefonszám: 76/457-575 

 

A szerződő fél részéről:  

 

 Név: Juhász Gyula 

Cím: 6055 Felsőlajos, Iskola u. 12. 
email: felsolajos@felsolajos.hu 

tel: 06/30-395-25-75 

 

A feladatellátó részéről:  

 

 Név: Zsolnainé Cserni Andrea 

Cím: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1. 

email: lmigsz@t-online.hu 

tel: 76/356-103  

 

11. Jelen módosított megállapodás hatályba lépésének napja 2022. december 1. napja azzal, 

hogy annak rendelkezéseit a normatíva igénylés és elszámolás vonatkozásában 

folyamatosan – 2017. évtől - alkalmazni kell.   

 

12. Megállapodás érvényességi ideje: Jelen szerződés határozatlan időre jön létre azzal, 

hogy azt bármelyik szerződő fél - két hónapnál későbbi időpontra – indokolás nélkül 

felmondhatja.   

 

13. A felmondási idő lejártáig Feladatellátó a szolgáltatást köteles ellátni. 

 

14. A jelen szerződés teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb  

jognyilatkozat postázási helye – a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig – a jelen 

szerződésben rögzített székhely. 

 

15. Jelen szerződést a felek kizárólag külön írásba foglalt megállapodás alapján 

módosíthatják. 
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16. A felek között kialakult jogvitát elsősorban békés úton kötelesek rendezni. Ennek 

hiányában a Kecskeméti Járásbíróság, illetve Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény és hatályos étkeztetésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 
 

 

 

 

 

Lajosmizse, ……………... 

 

 

 

……………………………………   …………………………………………… 

Lajosmizse Város Önkormányzata                 Felsőlajos Község Önkormányzata  
 képviseletében:         képviseletében: 

          Basky András           Juhász Gyula 
           polgármester            polgármester 

 

 

 

……………………………  …………………………… 

pénzügyileg ellenjegyzem                           pénzügyileg ellenjegyzem 

 202…(év)……..(hó)…….(nap) 202…(év)……..(hó)…….(nap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ………………………………………. 

Lajosmizse Város Intézményeinek  

           Gazdasági Szervezete 

    képviseletében: 

                        Zsolnainé Cserni Andrea 

        gazdasági vezető 

 

 

 

 

 ……………………………   

 pénzügyileg ellenjegyzem 

 202…(év)……….(hó)…….(nap)                            

 


