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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 20-án tartott ülésén, 

150/2012. (XII. 20.) számú határozatával arról döntött, hogy Vásárhelyi Pál Általános Iskola, 

valamint a József Attila Gimnázium konyháinak üzemeltetését 2013. január 1-től a 

Városgondnokság végzi. Egy év múlva, 2013. december 19-én, 167/2013. (XII. 19.) számú 

határozatával a Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde és a Szociális Szolgáltató 

Központ konyháinak üzemeltetését is a Városgondnokság feladatává tette.  

 

A konyhák jelenlegi felállásukban már több, mint fél éve működnek, az eddigi 

tapasztalatokról kért a fenntartó az intézmény részéről egy beszámolót, a féléves teljesítési 

adatok tükrében.  

 

A Polgármesteri Hivatalban jelenleg már nyomonkövetési időszakában lévő, ÁROP-1.A.5-

2013-2013-0031 kódszámú, Polgár Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése projekt 

keretében az IFUA Horváth& Partners cég a konyhák üzemeltetését hatékonysági 

szempontból vizsgálta, ezen belül is az étkeztetési feladat ellátásához szükséges személyi 

állományt, az étkeztetési folyamatban rejlő esetleges szabad kapacitásokat, a főzőkonyhák 

együttműködésének elősegítését, esetleges közös beszerzés megvalósítását. Vizsgálatra került 

továbbá a Városgondnokság szervezeti struktúrája is, ennek esetleges optimalizálása az elmúlt 

két évben történt jelentős feladat-ellátásbeli változások okán.  

 

Az intézményvezető által elkészített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A fenntartó javaslata – a beszámoló elfogadása mellett – az, hogy a Városgondnokság az 

ÁROP-pályázat keretében tett megállapításokat vizsgálja meg és amennyiben lehetséges, 

hasznosítsa a 2015. évi gazdasági koncepció, valamint költségvetés előkészítése során. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és elfogadni szíveskedjen.  
 

Polgár, 2014. szeptember 9. 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2014. (IX. 18.) számú határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgár Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága üzemeltetésében lévő konyhák működéséről 

vonatkozó beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület  

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága üzemeltetésében lévő konyhák 

működésére vonatkozó beszámolót tudomásul veszi. 

 

2. Felhívja a Városgondnokság vezetőjének figyelmét arra, hogy az ÁROP-1.A.5-2013-

2013-0031 kódszámú, Polgár Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése projekt 

keretében megfogalmazásra került hatékonyságnövelő intézkedéseket a 2015. évi 

koncepció és költségvetés előkészítésénél vizsgálja meg és lehetősége szerint 

hasznosítsa.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Hágen József intézményvezető 
 

 


