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Beszámoló 
a gyermekétkeztetés feladatinak ellátásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény előírja, hogy az óvodába járó gyermeknek és a 
tanulónak joga, hogy óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét étkezési lehetőség 
biztosításával alakítsák ki. 
 
A nevelési oktatási intézményekben a gyermekek és a tanulók étkeztetését a gyermekek 
védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. 
A Gyvt. 2016. január 1. napján hatályba lépett módosítása szerint [21/B. § (1),(2) bekezdése] 
„az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen , illetve  az intézményi térítési díj 50%-os 
normatív kedvezményével kell biztosítani. 
 
A gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a törvény értelmében a települési 
önkormányzat feladata az általa fenntartott óvodában és a köznevelési fenntartó által 
működtetett általános iskolában.  
 
Csépa községben a gyermekétkeztetés intézményes keretek között történik, az önkormányzat 
saját fenntartásában lévő Önkormányzati konyha látja el ezt a feladatot. Feladatellátási 
megállapodás alapján biztosítja az Önkormányzati konyha Tiszaug és Szelevény községekben 
is a gyermekétkeztetés keretében a napi 1 fő étkezést (ebéd) és a két kisétkezést (tízórai, 
uzsonna). 
Az állam egyre több anyagi forrást biztosít a gyermekétkeztetésre. 
A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai, iskolai 
gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. Csépa község a gyermekétkeztetés bértámogatására 
16.852.000 Ft (7,66 fő), üzemeltetési kiadásokra 30.373.588 Ft, szünidei gyermekétkeztetés 
támogatására 3204540,- Ft normatív állami támogatást kap ezen feladat ellátására. 
 
A gyermekétkeztetés kapcsán mintegy 253 gyermek részére biztosítunk napi háromszori 
étkezést: 

 a csépai óvodában 70 fő , 

 a csépai általános iskolában 126 fő  

 a szelevényi óvodában 20 fő  

a szelevényi általános iskolában 27 fő  

a tiszaugi óvodában 22 fő . 

 

Szünidei gyermekétkeztetés: 

A nevelési, oktatási intézmények zárva tartásának idejére, téli, tavaszi, nyári és őszi szünet, az 
önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a 
törvényben meghatározott feltételnek megfelelő gyermek részére. Feladat ellátási helyek: 
Csépa általános iskola, Szelevény általános iskola, Tiszaug általános iskola, Vackor Művészeti 
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Óvoda Csépa. 2020. évben téli szünet 2 nap, tavaszi szünet 2 nap, nyári szünet június 17-
augusztus 14-ig 43 nap, őszi szünet 4 nap október 26- 30-ig 5 nap. 

Szünidei étkeztetés keretében az étkezések száma 5622 az átlagos igénybevételi létszám 147 
fő. 

Diétás étkeztetés: 

 
A köznevelési intézményekben egyre több olyan gyermek van, aki orvos által diagnosztizált 
betegség miatt diétás étrendre szorul. 
A 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik a diétás étrend 
biztosításáról „a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést 
igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. 

Jelenleg 3 gyermek részére biztosítunk diétás étrendet 2 fő tiszaugi óvodás és 1 fő csépai 
gyermek részére. 

Az Önkormányzati konyha személyi, szakmai feltételei: 

Az önkormányzati konyha ezen feladatát 12 fő dolgozóval oldja meg, melyből 10 fő 
közalkalmazotti jogviszonyban, 1 fő megbízásos jogviszonyban, míg 1 fő közfoglalkoztatási 
jogviszonyban áll alkalmazásban. Ebből szakmunkás: 1 fő élelmezésvezető (megbízásos jv.), 2 
fő szakács, diétás szakács (közalkalmazotti jogviszonyban) 1 fő szakács (közalkalmazotti jv.)  

A szakmai munka színvonalásának emelése és a jövőbeni tervek, célkitűzések elérése 
érdekében 2019-ben beiskoláztunk 1 főt élelmezésvezetői 1 főt pedig cukrász tanfolyamra. 

Az élelmezésvezető vizsgái november hónapban lesznek, a cukrászunk vizsgája október 9-10-
én megtörtént, várjuk a bizonyítványát. 

A Nemzeti Népegészségügyi Program külön hangsúlyozza az egészséges táplálkozás 
szükségességét a fiatalok számára, hiszen a statisztikák szerint Magyarországon a 
megbetegedések háromnegyed része a táplálkozással és az életmóddal függ össze (elhízás, 
magas vérnyomás, gyermekkori cukorbetegség stb). 

A gyermek és diákétkeztetés  alapvetően meghatározza a jövő táplálkozási szokásait, ezen 
keresztül a felnövekvő nemzedék szokásait, egészségi állapotát.  

Az egészséges táplálkozás alapvető fontosságú a megfelelő fejlődéséhez, mentális, szociális és 
fizikai jóllétéhez. A zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonafélékben gazdag, 
emellett alacsonyabb zsír-, hozzáadott cukor-, és só-tartalmú étrend az egészséges testtömeg 
megőrzésének, valamint a szív- és érrendszeri-, daganatos betegségek megelőzésének egyik 
kulcsa. Gyerekeknél a megfelelő étkezés bizonyítottan javítja az iskolai teljesítményt és 
mérhetően csökkenti a betegség miatti hiányzások számát. Mivel a gyermekek ébrenléti idejük 
jelentős részét az iskolában és az óvodában töltik és a napi energiabevitelük 35-65%-át itt 
fogyasztják el, az iskola és óvoda kiemelt jelentőséggel bír az egészséges táplálkozás 
feltételeinek biztosításában és az egészséges életmód kialakításában. Az egészséges táplálkozás 
hosszú távú befektetést jelent az egészségbe, pozitív hatásai a felnőtt korra is kihatnak, és az 
idősebb korosztálynál is hozzájárulnak az egészségi állapot javításához. A 37/2014. (IV.30.) 
EMMI rendelet fő célja, hogy meghatározza az egészséges fejlődéshez, a betegségek 
megelőzéséhez és a betegek megfelelő gyógyulásához szükséges, a közétkeztetésben nyújtott 
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energiatartalmat és egyes tápanyagok mennyiségét, emellett célként tűzi ki többek között a 
kellő mennyiségű zöldség- és gyümölcs-, tej- és tejtermékfogyasztást, valamint a só-, cukor- és 
a telített zsírsavak bevitelének csökkentését. 

Ezért is nagy a felelőssége a szolgáltatásban résztvevőknek, hiszen tevékenységük alapvetően 
befolyásolja ennek a generációnak a további életminőségét.  

Az Önkormányzati konyha ennek szellemében a törvényi és hatósági előírásoknak megfelelően 
végzi a munkáját. 

Az intézményünkben folytatott szakmai munkáról, annak értékeléséről szeretném tájékoztatni 
a Tisztelt Képviselő-testületet. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2020. február 27-
én minősítési eljárást végzett az Önkormányzati konyhán. Idézek a levelükből: „Az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI.törvény 23.§ (5) előírja, hogy 
„Közétkeztetés kizárólag olyan létesítményből végezhető, amelyet az élelmiszerlánc 
felügyeleti szerv az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározottak 
szerint az élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok 
értékelése alapján minősített, vagy amelynek minősítésére irányuló eljárás folyamatban van”.  
Az alábbi azonosító adatokkal rendelkező létesítményben a minősítés – az Éltv. 35.§ (5) alapján 
lezajlott: ……..  A 2020. évi minősítés végleges eredménye: 90 %, azaz jeles (5).  

https://ogyei.gov.hu/dynamic/utmutato_hatosagi_ell20180903.pdf 

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/475552/Checklista_minosito.docx/eff2fc1b-
e6aa-463c-a469-c9e26987a0d7 

 

Tárgyi feltételek: 

Az Önkormányzati konyha jelenlegi berendezésekkel való ellátottságát bővíteni szükséges, a 
változatosabb étrend biztosítása érdekében. Az önkormányzati konyha felújítására benyújtott 
eredményes pályázat kapcsán 4 db nagyteljesítményű hűtőgép, elektromos sütő, 
billenőserpenyő, nagyüzemű géztűzhely, tésztafőző került beszerzésre. A feladatellátási helyek 
számának növekedése indokolta további szállító edényzetek, eszközök beszerzését, az 
ételkészítéshez szükséges eszközök állományának bővítését.  

Kialakításra került a diétás konyha, mintegy 360.000,- Ft eszközbeszerzéssel (elektromos 
tűzhely, páraelszívó, mosogató, munkaasztal). Ezzel a beruházással szolgáltatásbővítést tudunk 
biztosítani, egyben a diétás étkezés költségeit csökkenteni azzal, hogy nem vásárolt étkezés 
keretében történik az eltérő étrend biztosítása (szállítási költség, adag árak, minőség javulás). 

2020-ra terveztünk egy nagy teljesítményű aggregátor beszerzését a biztonságos működés 
érdekében, ugyanis a felújítás során kialakított gázellátás csakis akkor működik, főzni akkor 
tudunk ha van villamos áram. Zöldségtároló fűthetőségének  a téli időszakban való megoldásara 
olajradiátorok beszerzését, az ebédlőben asztalok cseréjét. 
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A Kormány az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 
40/2020.(III.11.) rendeletével. 

A koronavírus járvány terjedése miatt a új munkarend, a digitális oktatás bevezetésére került 
sor a köznevelési és szakképzési intézményekben 2020 március 16. napjától. A koronavírus-
járvány elleni védekezés kapcsán sok-sok többletfeladatot  kellett ellátni. 

A hatóságok útmutatásai, javaslatai alapján kidolgoztuk az intézményünkre vonatkozó 
működési protokollt, szabályzatot, mely tartalmazza  az munkafolyamatok során alkalmazandó 
utasításokat, a védőeszközök, védőfelszerelések használatát, használatának módját, a tálalás, 
ebédkiadás, látogatás rendjét, a takarítási, fertőtlenítési folyamatokat. Ezekről oktatást is 
tartottunk a dolgozóknak. 
 

Az otthontanulás idejére is biztosítani kellett a gyermekétkeztetést.  A digitális oktatás ideje 
alatt az igénybe vevők létszáma átlagosan 35 %-al csökkent. A szelevényi és a tiszaugi ellátási 
helyekre az ételszállítást az érintett községek oldották meg. Az ételszállítás módja: ebéd: zárt 
duplafalú lételhordókban korcsoportonként. Tízórai + uzsonna: egyéni biztonságos 
csomagolással a hűtőlánc megszakítása nélkül Thermo ládákban. Minden esetben csatolva az 
ételszállító levél. 

 A csépai iskolás igénybe vevők részére egyedi ételhordóban a konyha belső Béke úti frontján, 
az erre a célra kijelölt ételkiadó ablakon keresztül történt az étel kiadása szigorúan  a működési 
protokollban meghatározottak szerint. Az intézmény területére tilos volt és jelenleg is tilos az 
idegenek belépése a dolgozók egészségének védelme érdekében.  

A COVID-19 járvány nem csak megnövekedett feladatokat rótt a dolgozókra, csak egy példát 
említve: éthordóba történt adagolás „normál” körülmények között 2 főt igényelt, a járvány ideje 
alatt ez 5 főt vett és vesz most is igénybe, hanem fokozott mentális terhelést is. Az étel eldobható 
edénybe való csomagolása a magas költsége miatt nem volt megoldható, ezért kellett a 
magasabb humánerőt igénylő adagolást választanunk. 

A járvány ideje alatt nagy segítségünkre voltak az óvoda vezetője által átirányított dolgozók, 
akik a kisétkezéseket csomagolták a csépai iskolások számára.  

Az étel szállításában közreműködő sofőrök, mind a három településről is az előírásokat 
betartva, a védőfelszereléseket megfelelően használva végezték munkájukat, segítették a mi 
munkánkat. 

Jelentősen növelte a kiadásainkat - előre nem tervezett módon – a járvány kapcsán szükséges 
védőruházatok, gumikesztyűk, maszkok, fityulák, lábvédők, eldobható kötények, tisztítószerek, 
fertőtlenítők, egyutas edények,  beszerzése. A járvány első hulláma alatt ezeknek a költségek 
meghaladták az 1.800.000,- Ft-ot. 

Szeptemberben korántsem a megszokottak szerint, de elindult az oktatás az iskolákban és az 
óvodákban, és újra indult a gyermekintézményi közétkeztetés is. Bár számtalan bizonytalanság  
jellemezte, illetve jellemzi a napjainkat.  
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Az ebédeltetés lebonyolítása a következő szabályok mentén folyik: 

Minden fogyasztónak étkezés előtt alaposan kezet kell mosni +alkoholos fertőtlenítő + 
papírtörlő . 

Kézmosási-fertőtlenítési lehetőség: igénybe vevők részére biztosított WC előterében lévő 
mosdók ,illetve az ebédlőben lévő mosdók 

Sorban állás esetén tartsák be az 1,5 - 2 m-es távolságot. 

Amennyiben nem tartható, a WHO ajánlásával összhangban maszk viselése ajánlott, 

abban az esetben is, ha nem étkezés céljából tartózkodik az étkezőben. 

Az étkezőben étkezés közben is lehetőség szerint tartsák be a megfelelő távolságot. Az 
asztalokat, székeket úgy helyeztük el, hogy a cseppfertőzés (egymásra köhögés, tüsszentés) 
veszélye minél kisebb legyen. asztalsorok között 1,5-2 méter távolság átlós ültetési renddel!  

Az egyes osztályok részére külön területeket jelöltünk ki az osztályok keveredésének 
megakadályozása érdekében szem előtt tartva az időbeni eltolódást is! A tálaló személyzet 
köteles viselni :az adagolás előtt váltott  szájmaszk- fityula- védőkesztyű- -védőkötényt. 

Az étkeztetés egyéni tálcás renddel folyik: a tálaló személyzet   tálalóban ráhelyezi a tálcára a 
az ételt a poharat és az evőeszközöket, így kerül a tálaló ablakba. A fogyasztó egyenént veheti 
magához a számara tálalt ételt. 

Vizet igény szerint az étkezőben  a konyhai személyzet érintésmentesen tölti a poharakba. 

A csoport étkeztetése esetén a maradékot egyénenként visszaviszi a gyermek, majd a helyükön 
megvárják amig a csoport minden tagja befejezi az étkezést. A csoport a keveredést elkerülve 
egyidőben távozik az étkezőből. 

Mindent megteszünk a járvány terjedésének megelőzése érdekében és túlterhelten, esetenként 
fásultan figyeljük az érkező híreket. A járvány miatt a munkánk sokkal nehezebb lett. Mára már 
mindannyian szembesültünk azzal, hogy a munkatársaimra is sokkal több feladat és teher hárul, 
miközben ők maguk is a fertőzés nagyobb kockázatának vannak kitéve. 

Ezúton is szeretném megköszönni a munkájukat! 

Feladatok, célkitűzések: 

A már elért szakmai színvonal megtartása, ha lehetséges annak fokozása. 

Az idén elmaradt eszközök beszerzése aggregátor, zöldségtároló fagymentességének 
megoldása, étkezőasztalok cseréje. Edények, szállítóedények vásárlása. 

Vagyonvédelem biztosítása, a kapuk, kerítés javítása, felújítása, 

A csépai általános iskolások számára nyújtott kisétkeztetések (tízórai, uzsonna) változatosabb, 
tartalmasabb biztosítását, és a 37/2014(IV.30.) EMMI rendelet betartását szolgálná, ha a csépai 
általános iskolában újra kialakításra kerülhetne a kulturált kisétkeztetések lehetősége. Ehhez 
szeretném kérni az Igazgató Asszony és az önkormányzat segítségét, hogy mindenki számára a 
lehető legoptimálisabban  sikerüljön összefogással  megoldani ezt a kérdést. 

Az eltérő étrendet igénylők körének bővítése, hiszen a környező településeken tudomásom 
szerint nincs gluténmentes konyha. 



6 
 

Terveink között szerepel még büfé működtetése, kitelepítésre szóló engedély megszerzése, 
rendezvények tartása. 

Ezek a célkitűzések, tervek természetesen  akkor valósulhatnak meg, ha megszűnnek a 
koronavírus járvánnyal együttjáró anyagi és fizikális terheken ,  és helyreáll a normál rend. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására! 

 

 

Csépa, 2020. október 15. 

 

 

        Légrádiné Czibulya Piroska 

          mb. intézményvezető 

 

 


