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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy:  Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményeik között kötendő megállapodás jóváhagyására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) és az Észak-

Budapesti Tankerületi Központ között 2016. december 20. napján vagyonkezelési szer-

ződés jött létre a Budapest IV. kerület 76561/85 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 

1048 Budapest, Tóth Aladár utca 16-18. szám alatt lévő, 13035/15518 hányadban a Fő-

városi Önkormányzat tulajdonát, 2483/15518 hányadban Újpest Önkormányzata tulaj-

donát képező ingatlannak (Újpesti Babits Mihály Gimnázium feladatellátási helye) 

12663/15518 tulajdoni hányadának vagyonkezelésbe adása tárgyában, mely tulajdoni 

hányad a felépítményi alapterületek figyelembevételével került meghatározásra és 

magában foglalja az ingatlannak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 13.035 

m² területét és annak felépítményi alapterületét a 131 m² alapterületű konyha és üzemi 

kiszolgáló helyiségek kivételével. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban Gyvt.) 21/A. § (6) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés tekinte-

tében egyaránt kötelezettség terheli mind a Fővárosi Önkormányzatot, mind Újpest Ön-

kormányzatát. Felek megállapodása alapján a közös intézményi gyermekétkeztetési 

kötelezettség végrehajtása céljából a célszerű, szakszerű és gazdaságos működésének 

biztosítása érdekében 2017. január 1. napját követően az a gyermekétkeztetést Újpest 

Önkormányzata bonyolítja –  Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gaz-

dasági Intézményén (továbbiakban Gazdasági Intézmény) keresztül, közbeszerzésen 

kiválasztott alvállalkozó közreműködésével. A Fővárosi Önkormányzat az intézményi 

gyermekétkeztetés kapcsán fennálló költségtérítési kötelezettségét az Étkeztetési Szol-

gáltató Gazdasági Szervezeten (továbbiakban: ÉSZGSZ), mint önálló költségvetési szer-

ven keresztül teljesíti. 

 

Az intézményi gyermekétkeztetés költségeinek megosztásáról szóló megállapodás ér-

telmében az intézményi gyermekétkeztetés költségei a szerződés aláírását követő hó-

nap első napjától kezdődően 86%-ban a Fővárosi Önkormányzatot, 14%-ban az Újpesti 

Önkormányzatot terhelik, mely megosztási arány a felépítményi hasznos alapterületek 

alapján került meghatározásra. A Fővárosi Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a 

2017. január 1. napjától a megállapodás hatálybalépésének hónapjáig terjedő idő-

szakban keletkezett étkezési költségeket a megállapodásban rögzített megosztás figye-

lembe vételével megtéríti Önkormányzatunknak. A megállapodás tartalmazza továb-

bá, hogy az intézményi gyermekétkeztetési kötelezettség, mint kötelezően ellátandó 

közfeladat végrehajtása céljából Újpest Önkormányzata jogosult a Babits Mihály Gim-

názium konyhájának és üzemi kiszolgáló helyiségeinek ingyenesen használatára. 
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Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Babits Mihály Gimnázi-

umban a gyermekétkeztetés biztosítása érdekében járuljon hozzá a Budapest Főváros 

Önkormányzatával történő megállapodás megkötéséhez. 

 

 

Újpest, 2018. január 15. 

 

 

 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

Határozati javaslat 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

és Budapest Főváros Önkormányzata és intézményeik között kötendő intézményi gyer-

mekétkeztetés költségeinek megosztásáról szóló négyoldalú megállapodást, egyben 

felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges megál-

lapodások és mellékleteik aláírására, valamint az szükséges jognyilatkozatok megtételé-

re.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

Háttéranyag az alpolgármesteri titkárságon megtekinthető 


