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Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményi gyermekétkeztetés szabályait a gyermekek védelméről és a
gyámügyügazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza:
Gyermekétkeztetés
21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyennekétkeztetést kell
biztosítani a gyenneket gondozó szülö, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyennek
esetén a gyennek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetöje, illetve az Szt. hatálya
alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére
a) a bölcsődében, mini bölcsődében,
b) az óvodában,

c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett extemátusi ellátásban,
e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen
nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos
gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali
intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi
gyermekétkeztetés],
g) a 21/C. §-ban foglaltalc szerint a bölcsőde, mini bölcsöde és az óvoda zárva tartása, valamint
az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése
szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidői gyermekétkeztetés).
(2) Az intézményi és a szünidői gyermekéfkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e
feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye
szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.
Intézményi gyermekétkeztetés
21/A. § (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi
gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos mtézményben
a) a bölcsödében, mini bölcsődében bölcsödei ellátásban részesülö gyermekek részére az
ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna
formájában két kisétkezést,
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási
napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg
főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést
kell biztosítani.

(2) Intézményi gyermekéfkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit
nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
(3) 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, valamint az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó)
által fenntartott nem bentiakásos nevelési-oktatási 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.
151. §(l)-(2e)
(2f) Ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerüiti gyermekétkeztetést a települési
önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat
állapítja meg.

Az iskola közétkeztetését ellátó SólyomFészek Szövetkezet szerződése lejár 2021. 08.31-jén,
ezértjavaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a tavalyi év folyamán elkészített és lebonyolított
pályázat elveinek és szempontrendszerének fígyelembevételével új ajánlattételi felhívás
kiírását. A kiírástjelen előterjesztés mellékleteként csatolom.

Azt ajánlattételi felhívás megküldésére javasolt cégekre az iskola igazgatójától is kértünk
véleményt.

Ezt fígyelembevévejavaslom, hogy az ajánlattételi felhívást a következő cégeknek küldjük meg
közvetlenül Hungast Vital Kft, Ízalapító Kft, Sólyomfészek Szövetkezet, Familiar Foods Kft,
Prizma Csoport, Bio Gastro Kft, Bethesda Kórház Gyermekétkeztetés.

A cégek kiválasztása során az iskola igazgatójától is kértünkjavaslatot.
A bírálat során öt kritériumot javaslok fígyelembe venni kiilönbözö súlyszámok alapján.
Legnagyobb hangsúlyt a korszerű, az egészséges táplálkozásnak megfelelő étrendre, különös
tekintettel az alapanyagok származására és összetételére, valainint az elkészítési módra
fektessünk, de az ár is fontos szempont legyen.

Pilisborosjenő Község Önkonnányzata az élelmezési nonnákról és térítési díjakról szóló
rendeletét 2003. évben alkotta meg, melyet az eltelt idő alatt tizennégy alkalommal módosított.

A rendeletet utoljára tavaly módosítottuk, melyek változása az ajánlattétel után ismét változhat.
Ez új rendelet megalkotásával fog történni.

Az iskolában az étkezési térítési díjátjelenleg az intézményi étkeztetés élelmezési normáiról
és térítési díjairól szóló Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2020 (VIII. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Kérem, hogy a mellékelt dokumentumokat ismerjék meg, s a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjenek. ^sjENő
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Pilisborosjenő, 2021. július 28.
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Határozati javaslat

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete
1) Pályázatot ír ki Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti iskolai közétkeztetésének ellátására. Az Ajánlattételi felhívást ahatározat
melléklete tartalmazza.

2) Felhatalmazza a polgármestert, a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel az
intézményi étkeztetésre a szerzödés megkötésre.

3) Felkéri ajegyzőt, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre az intézményi
étkeztetés élelmezési normáiról és térítési díjairól a szóló rendelet módosítását
készítse elő.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester, dr. Horti Istvánjegyző
Határidő: 1.) ponti-a azonnal, 2. ) pontra 2021. augusztus 31, 3.) ponü-a2021. szeptember 15.



Ajánlattételi felhívás

AJÁNLATKÉRŐ:

Név: Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Postai cím: 2097 Pilisborosjenö, Fő u. 16
Telefon: 06-26-336-028
E-mail: polgarmester@pilisborosjeno. hu

A SZERZODES TARGYA: Vállalkozói szerzödés iskolai közétkeztetés ellátására

A teljesítés helye: Pilisborosjenő Fő u. 1.

A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói és pedagógusai számára napi
étkeztetés biztosítása kiszállítással együtt, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egyészségügyi elöírásairól szóló 37/2014. (IV. 30) EMMI rendelet 1. mellékletben foglalt
nyersanyag- kiszabati ív betartásával.

2020. évet alapul véve: 1 havi átlagnak megfelelő adagszám:

- alsós csak ebéd: 1644 adag

- alsós tízórai+ ebéd+ uzsonna: 1311 adag

- felsős csak ebéd: 548 adag

- felsős tízórai+ ebéd+ uzsonna: 253 adag

- felnőtt étkezés: 284 adag

A szerződés időtartama: 2021. szeptember l. -től 2022. augusztus 31. -ig.

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 6. 11:00

Az elbírálás szempontjai:

- korszem, az egészséges táplálkozásnak megfelelő étrend, különös tekintettel az alapanyagok
származására és összetételére, valamint az elkészítési módra.

- az ebéd nettó ajánlati ára

- választható menük száma

- szállítási határidö percekben (az étel szállítóeszközre történő felrakásától az intézményi
teljesítési helyen történő átadásáig)

- rugalmasság



Az ajánlat mellékletét kell képeznie az alábbiaknak:

- Minta étlap egy hónapra

- Nyilatkozat arra nézve, hogy ajánlatot adónak állami-, illefve önkormányzati adóhatóság
hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési
könnyítést engedélyezett.

- Ajánlattevő nyilatkozata a szerzödés teljesítéséhez szükséges műszaki felszereltségről.

- Szállítójármű NEBIH által kiadott engedélyének másolata.

- Összességében a teljes konyhának és a szállítójárműnek meg kell feleüiie a közéfkeztetési
előírásoknak és HACCP szabályoknak.

Az ajánlatkérö a közbeszerzési eljárás lefolytatását jogszerűen mellőzi. Közbeszerzési
értékhatárt meghaladó iskolai étkeztetési szolgáltatás esetében a közbeszerzési törvény lll.§
d) pontja lehetöséget ad a közbeszerzés jogszerű mellözésére a 18 M Ft becsült értéket el nem
érő 3. melléklet szerinti szolgáltatások esetében.

Az ajánlati felhívással kapcsolatos további információ Pilisborosjenö Község
Önkormányzatának polgármesterétől kérhetö.

Pilisborosjenő, 2021. július 28.

Tömöri Balázs

polgármester
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