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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester         

Általános iskolai tálaló és étkezde megvalósításának lehetősége 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Az Általános Iskola részéről olyan igény fogalmazódott meg, hogy a 2-s számú főút forgalma és a nap-
közis konyha távolsága miatt, az általános iskolai tanulók étkeztetését az iskola területén kialakított 
tálaló és étkezde megvalósításával lehetne megoldani. 
 
Több ötlet is elhangzott (pl. az óvoda padlásterében, a tornaterem tetején, a faház területén, az iskola 
belső területén). Konkrét felmérés és előterjesztés soha nem történt. A 2020. szeptember hónapban 
tartott Képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület úgy döntött, hogy tervező bevonásával, a hely-
szín szemrevételezésével meg kell vizsgálni a lehetőségeket az általános iskola területén, tálaló és ét-
kezde kialakítására vonatkozóan. A Képviselő-testület Kovács Miklós tervezőt kérte fel a javaslat kiala-
kítására. 
 
A helyszín bejárása és szemrevételezése megtörtént. Jelen volt Mezőfi Zoltán polgármester, Jámbor 
Lajos jegyző, Kovács Miklós tervező, Nagyháziné Bacsa Mónika igazgató és Jávorka János alpolgármes-
ter. 
 
Az igazgató asszony elmondta, hogy konténeres változatban a tornaterem és az iskola Déli szárnya kö-
zötti területen lehetne megvalósítani a tálalót és az étkezdét, ezt össze lehet kötni az iskola folyosójá-
val és így a gyermekek közvetlenül mehetnek át étkezni. A terület önállóan a közterületről megközelít-
hető és átjárható. A jelenlegi gyakorlat szerint egy 60-70 fő egyszeri leültetésével arányos étkezdét le-
hetne a területen kialakítani. Elviekben a jelenlévők egyetértettek a javaslattal. 
 
Kovács Miklós tervező javasolta, hogy ha már itt vagyunk, nézzük meg az iskola belső területét is. Ez is 
megtörtént, amelyről a tervezőnek az volt a véleménye, hogy itt is ki lehet alakítani szilárd épületet, de 
ehhez lesznek járulékos költségek is. Javasolta, hogy az ott lévő kettő darab, több méter magas fém 
kéményeket el kell bontani, meg kell szüntetni az előtte lévő föld mellvédet, ki kell bontani a földbe 
süllyesztett olajtartályt, valamint a terület és a felső udvarban lévő aszfaltozott kispálya közötti rézsűt 
meg kell bontani és ki kell támasztani. Ehhez kell igazítani a csapadék víz elvezetést is. A tervező úgy 
fogalmazott, hogy ha a szilárdépület bekerülési költsége 100 millió Ft, akkor a konténeres megoldás 
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annak 60-70 százaléka. Konkrét számítást és költségvetést csak a tényleges tervezés során lehet megál-
lapítani. 
 
Tisztelt Képviselő-testület, ezeket a tényezőket kell mérlegelni, figyelembe véve még más szemponto-
kat is. 
 
A konténeres megvalósítás a nevezett területen rövid időn belül megvalósítható, ez a terület közterü-
letről közvetlenül megközelíthető, figyelembe véve a mai, COVIG-19 vírus helyzettel kapcsolatos intéz-
kedéseket, nem célszerű, ha az iskola területén, kívülállóknak rendszeresen az iskola területén kell köz-
lekednie. Csak megjegyzem, ma a szülők sem léphetnek be az iskola területére. A konténeres kialakítás 
mellett szólnak a bekerülési költségek, a mai technológiával színvonalas, korszerű feltételt lehet meg-
teremteni a gyermekek étkeztetéséhez. 
 
A tervező által javasolt második változatnak, jelentősek lennének a járulékos egyéb költségei.  
 
Javaslom figyelembe venni a jelenlegi költségvetési helyzetünket és az előttünk álló egyéb halasztha-
tatlan feladatok kezelését. Csak a fontosabbak: a 32 hektáros terület rendezése, rendezési terv módo-
sítása, Orgona köz vízelvezetés, az ez évi karbantartási tervben szereplő feladatok, a bölcsőde építés és 
más egyéb fontos feladatok költség igényeit. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2020. október 14-n- 
 
                                                                                                                                          Jávorka János 
                                                                                                                                         alpolgármester 
 
 
 
        
            

        
2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  

 
Az iskolai tálaló és étkezde megvalósítása több alkalommal szerepelt a Képviselő-testület előtt, de 
konkrét felmérések és javaslatok nem hangzottak el. 
 
 
       3.) Jogszabályi háttér: 
 
A Képviselő-testület a 2020. szeptemberben megtartott Képviselő-testületi ülésén határozott, hogy ter-
vező bevonásával és helyszíni bejárással kell az iskola területén, megbízott tervezővel, bevonva az 
általános iskola igazgatóját a tálaló és étkezde helyszínét és a lehetőségeket megvizsgálni. 
. 
A Képviselő-testület erre a feladatra Kovács Miklós építész tervezőt kérte fel. 
 
 
       
 
 



 

3 
 

 
 
 
 
 
Határozati javaslat  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
./2020.( X. 22.)KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, egye-
tért azzal, hogy az Általános Iskola területén, a tornaterem és az iskolai épület Déli 
szárnya közötti területen, megépítésre kerüljön konténer építmény szerkezettel a tálaló 
a 60-70 fő egyszeri leültetésével az étkező. Az étkezőt össze kell kötni a tornatermi fo-
lyosóval. 
 
A Képviselő-testület árajánlatot és megállapodást kér a Kovaterv Kft-től, a tálaló az ét-
kezde és az összekötő folyosó terveinek és költségvetésének elkészítésére. A Kova-
terv Kft. képviselője Kovács Miklós építészmérnök, 3041 Héhalom, Petőfi út 11 
 
A Képviselő-testület a terv elkészítésére szükséges összeget a 2020. évi költségve-
tésben elfogadott általános tartalék terhére biztosítja. 

 
 
 
  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                       Polgármester 
 
 
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                               
                                                                                              Jámbor Lajos 
                                                                                                  jegyző 
 
 


