AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 214
MELLÉKLET: 3 db melléklet

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Tankerülettel kötött vagyonkezelési szerződés

módosítására
ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2020. szeptember 24-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

……./2020. (… ..) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző
Terjedelem: 1+3+5 oldal

1

Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdése alapján az intézményi gyermekétkeztetésről a
települési önkormányzat köteles gondoskodni. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. december 16. napján vagyonkezelési szerződést kötött
a Szekszárdi Tankerületi Központtal (a továbbiakban: Tankerület), melynek keretében az
Önkormányzat a Tankerület ingyenes vagyonkezelésébe adta a köznevelési feladat-ellátást
szolgáló ingatlanokat és ingóságokat. (a vagyonkezelési szerződés az előterjesztés 1. számú
mellékletét képezi) A Gyvt. 21/A. §-ára tekintettel azonban a Felek a gyermekétkeztetés
önkormányzati feladatának ellátásához használt melegítő konyhák, főzőkonyhák, ebédlők
üzemeltetési költségeit akként osztották meg egymás között, hogy a közműfogyasztás
költségeit ezen ingatlanok vonatkozásában az Önkormányzat viseli. A vagyonkezelési
szerződés szerint az ebédlők takarítási költségeit a Tankerület viseli, melynek
ellentételezéseként az ebédlőket a Tankerület térítésmentesen használhatja. A Tankerület
többször is megkereste az Önkormányzatot arra vonatkozóan, hogy tekintettel arra, hogy az
ebédlőket csak a gyermekek étkeztetésére használják, a jövőben az Önkormányzat fizesse meg
azok vonatkozásában a takarítási költségeket.
A koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetben az Emberi Erőforrások Minisztériuma
intézkedési tervet adott ki a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a
járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről, amelyben a tanév megkezdése előtt
fertőtlenítő nagytakarítást ír elő az intézményekben, illetve a tanév során fokozott figyelmet
kell fordítani a rendszeres fertőtlenítő takarításra. A rendszeres fertőtlenítő takarításhoz
szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó kötelessége, az Operatív Törzs
csupán a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget bocsátja rendelkezésre. Erre tekintettel a
tankerület igazgatója a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező levél útján, majd 2020.
augusztus 31. napján személyesen is megkereste a polgármester urat, és az oktatási
intézményekben folyamatos takarítói szolgálati jelenlét és a megnövekedett higiéniai
előírások miatt kialakult takarítói humánerőforrás leterheltségére, valamint a korábban
megfogalmazott álláspontjának fenntartása okán az étkezők takarítási feladatainak
ellátásában kérte az önkormányzat segítségét. Polgármester úr a tanév zavartalan
megkezdése és a diákok, valamint az oktató – nevelő kollégák egészségének védelme
érdekében – havaria intézkedésként – a Polgármesteri Hivatal takarításáról gondoskodó
gazdasági társaságot, a Jól Kitakarítunk Kft-t kérte fel az ebédlők 2020. szeptember 01.
napjától történő szabályszerű takarítására vagyonkezelési szerződés tárgyában hozott
közgyűlési döntés meghozataláig, de legfeljebb három hónapra. A gazdasági társaság rapid
módon megoldotta a humánerőforrás átcsoportosítását, az oktatási nevelési intézmények
étkezőiben a takarítás biztosított.
Polgármester Úr a fenti feladatok ellátásának jogi és pénzügyi rendezése tárgyában felkérte a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a köznevelési intézmények takarítására vonatkozóan a fentiek
szerint kérjen be árajánlatot a Polgármesteri Hivatalban a takarításról jelenleg gondoskodó Jól
Kitakarítunk Kft.-től. A Jól Kitakarítunk Kft. nettó 996.750,- Ft összegű árajánlatot adott az
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iskolai étkezők takarítására vonatkozóan, amely tartalmazza a gépeket, az eszközöket, a
tisztítószereket és a bérköltséget.
Tekintettel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 29/2019 (XII.23.) önkormányzati rendeletének 1.
mellékletének 1.31. pontja szerint a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság feladat- és
hatáskörébe tartozik „az önkormányzat és az az önkormányzat által fenntartott intézmények,
a szekszárdi székhelyű társulások és az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában
álló gazdasági társaságok által vállalni tervezett nettó 1.000.000,- Ft és 3.000.000,- Ft közötti
kötelezettségvállalások engedélyezése, a Polgármesteri Hivatal a bizottság 2020. szeptember
7-i ülésére előterjesztést készített a szekszárdi iskolák étkezőinek takarítására vonatkozóan. A
bizottság a 464/2020. (IX.7.) határozatában a Szekszárdi Tankerületi Központtal a
vagyonkezelési szerződés módosítása tárgyában történő egyeztetés lefolytatásáról döntött. A
szekszárdi iskolák étkezőinek takarítására vonatkozó kötelezettségvállalást 2020. szeptember
1. napjától 2020. szeptember 7. napjáig tartó időszakra vonatkozóan hagyta jóvá, és döntött
arról is, hogy a vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló végső döntés meghozataláig a
Szekszárdi Tankerületi Központ gondoskodjon az étkezők takarításáról.
A Szekszárdi Tankerület az idén egy korábbi megkereséséhez csatolva megküldte a
vagyonkezelési szerződés módosítására vonatkozó javaslatát. A vagyonkezelési szerződés
módosítására vonatkozó tervezetben a Tankerület a gyermekétkeztetés önkormányzati
feladatának ellátásához használt melegítő konyhák, főzőkonyhák, ebédlők és egyéb át nem
adott helyiségek közműfogyasztásának elszámolási szabályainak pontosítására tett javaslatot.
Ezen kívül a szerződés módosításra vonatkozó tervezet az Önkormányzat tulajdonában és
kezelésében maradó gyermekétkeztetéshez kötött ingatlanrészek takarítási tevékenységének
ellátására vonatkozó költségeket az Önkormányzatra hárítja át azzal, hogy az iskolai ebédlő
funkciójú helyiségek takarítását a Tankerület végzi saját állományú dolgozóival, az ezzel
kapcsolatos költségeket pedig továbbszámlázza az Önkormányzatnak.
A Tankerület a pandémiára és a fokozott higiéniás előírásokra tekintettel átdolgozta és 2020.
szeptember 17. napján megküldte a jelen helyzetben releváns vagyonkezelési szerződés
módosítás tervezetét (3. számú melléklet), amelyben a korábban rendelkezésre bocsátott
tervezethez képest több új módosítást is megfogalmazott. A járványügyi készültség
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI.17.) Korm.rendeletben kihirdetett egészségügyi
veszélyhelyzetre tekintettel külön táblázatban mutatta ki az étkező takarítás személyi és
dologi költségének egy havi összegét a járványügyi készültség időszakában és azon kívül
tekintettel arra, hogy a járványügyi készenlét időszakában a takarítási költség magasabb, mint
azon kívül. Erre tekintettel a szerződés módosítás tervezetben az 5.9. pontban a Tankerület
arra tesz javaslatot, hogy a Felek a magasabb összegű takarítási költségeket csak a járványügyi
készenlét időszakában alkalmazzák, annak megszűnését követően visszatérnek a korábbi
takarítási költségekhez. A Tankerület ezen kívül javaslatot tett a vagyonkezelési szerződés
részleges hatályú felmondási jogának bevezetésére is. Ez azt jelenti, hogy bármelyik fél
jogosult a vagyonkezelési szerződés ebédlők takarítására vonatkozó részét három hónapos
felmondási idő kikötésével a köznevelési év utolsó napjára írásos nyilatkozatával felmondani.
A szerződés módosítás tervezet rögzíti, hogy amennyiben a Tankerület él a szerződés részleges
felmondási jogával él, az Önkormányzat önállóan köteles megszervezni az iskolai étkezők
takarítását oly módon, hogy a közfeladat ellátása biztosított legyen.
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A vagyonkezelési szerződés módosítás tervezetben a közműfogyasztás elszámolási
szabályainak pontosítására vonatkozó javaslatot a Polgármesteri Hivatal megvizsgálta, az
megfelel a gyakorlatban kialakult eljárásrendnek. Amennyiben a Közgyűlés az iskolai étkezők
takarítási költségeinek átvállalásáról dönt, a takarítási költségeket az Önkormányzat
költségvetésébe be kell építeni.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2020. szeptember 15.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2020. (….) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
„A” változat
1.

az önkormányzat tulajdonában és kezelésében maradó gyermekétkeztetéshez kötött
ingatlanrészek takarításának költségeit a Szekszárdi Tankerületi Központtól átvállalja, és
a Szekszárdi Tankerületi Központtal 2016. december 15. napján kötött vagyonkezelési
szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.

2.

felhívja a polgármestert a vagyonkezelési szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
„B” változat
1.

az önkormányzat tulajdonában és kezelésében maradó gyermekétkeztetéshez kötött
ingatlanrészek takarításának költségeit a Szekszárdi Tankerületi Központtól nem vállalja
át, és a Szekszárdi Tankerületi Központtal 2016. december 15. napján kötött
vagyonkezelési szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal azzal fogadja el, hogy a takarítási költségek Önkormányzat általi
átvállalására vonatkozó rendelkezések a szerződés módosítás szövegéből kerüljenek
törlésre.

2.

felhívja a polgármestert a vagyonkezelési szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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Vagyonkezelési szerződés 2. sz. módosítása (tervezet 2020.)
amely létrejött egyrészről:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
képviseli: Ács Rezső polgármester
törzsszáma: 733568
adóigazgatási azonosító száma: 15733562-2-17
bankszámla száma: 11746005-15416566
KSH statisztikai számjele: 15733562-8411-327-17
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), és
másrészről
Szekszárdi Tankerületi Központ
székhelye: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
képviseli: Gerzsei Péter tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15835444-2-17
előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00336877
ÁHT azonosítója: 361706
KSH statisztikai számjele: 15835444-8412-312-17
mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
(együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
előzmények:
Felek között 2016. december 15. napján átadás-átvételi megállapodás (továbbiakban: Megállapodás)
jött létre, melyben meghatározták a működtetésre átadásra kerülő köznevelési feladatellátást szolgáló
ingatlanok és ingóságok teljes körét, a feladatok, a létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes
vagyonkezelésbe adásának személy, tárgyi, dologi feltételeit.
2016. december 16. napján Felek között vagyonkezelési szerződés (továbbiakban Vagyonkezelési
szerződés) jött létre az Átvevő ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek
kezelői joga gyakorlásának szabályairól.
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma feladat ellátását szolgáló Szekszárd, Kadarka u. 29. alatti
ingatlanban kialakított 61,373 m2 alapterületű orvosi rendelő (a továbbiakban: orvosi rendelő) az
Átvevő köznevelési közfeladatának ellátásához nem illeszthető funkcióval működik, Átvevő 2017.
január 01. napját követő időszakban egyáltalán nem vette birtokába, ezért Felek az ingatlanrész
Önkormányzat részére történő visszaadásában állapodtak meg.
A szerződéskötés óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai ismeretében Felek elvégezték a
Vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatát, ennek során megállapították, hogy a gyermekétkeztetés
önkormányzati feladatának ellátásához használt melegítő konyhák, főzőkonyhák, ebédlők és egyéb át
nem adott helyiségek közműfogyasztásának elszámolási szabályai pontosításra szorulnak, amit a jelen
módosító okirattal végeznek el.
1. Felek a Vagyonkezelési szerződés II. fejezetét az alábbi rendelkezéssel egészítik ki:
„Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) a) pontja alapján a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátásról. Az Átvevő vagyonkezelői joga ezért nem terjed ki az önkormányzati
feladatellátáshoz szükséges, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Szekszárd, Kadarka u. 29.
alatti épületében található orvosi rendelőre, melyet az Önkormányzat és a vele szerződéses-, illetve
közalkalmazotti jogviszonyban álló orvosok használnak 2017. január 01. napját követő időszakban”
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2. Felek a Megállapodás és a Vagyonkezelési szerződés mellékletét képező - a vagyonátadást
követően az Önkormányzat használatában maradó ingatlanrészeket feltüntető - táblázatot az alábbiak
szerint módosítják:
2.1. A mellékletben felsorolt Intézmények vonatkozásában az Önkormányzat használatában maradó
területként megjelölt „Gazdasági iroda” elnevezésű helyiségek Átvevő részére 2018. október 15.
napjával átadásra kerültek.
2.2. A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában található orvosi
szerződésmódosítás 1. pontjában rögzítettek szerint az Önkormányzat használja.

rendelőt

jelen

2.3. A Felek a szerződés mellékletét képező táblázatot a 2.1. és 2.2. pontban foglaltaknak megfelelően
módosítják.
A módosított táblázat jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi.
3. Az orvosi rendelő funkciójú épületrész a kollégiummal közös fűtés- és vezetékrendszeren van, a
villamos energia elhatárolt mérése nem megoldható.
Felek rögzítik, hogy az orvosi rendelő használata során keletkező gáz- és áramdíjnak a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Gondnoksága (Szekszárd, Vörösmarty tér 5.,
bankszámla szám: 11746005-15417969, továbbiakban: Gondnokság) felé történő továbbszámlázásáról
az Átvevő egyeztetést folytatott a Gondnoksággal, mely intézménnyel a fenti közmű fogyasztás
elszámolása tárgyában külön megállapodást kíván kötni.
4. A Vagyonkezelési szerződés IV.34. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelési szerződés II.1. pontjában nevezett ingatlanok
közül a II.5. pontban hivatkozott osztott használatú, Önkormányzat tulajdonában és kezelésében
maradó gyermekétkeztetéshez kötött ingatlanrészek jogszabály szerinti takarítási tevékenységének
ellátása Átadó költségén történik. Az iskolai ebédlő funkciójú helyiségek takarítását Átvevő végzi saját
állományú dolgozóival, az ezzel kapcsolatos elszámolás szabályait a jelen okirat 5. pontja részletezi.
5. A Vagyonkezelési szerződés IV.37. pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak.
„Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanok üzemeltetési költségmegosztását az alábbiak szerint
állapítják meg:
Szekszárd belterületi 4930/11 hrsz.-ú, a természetben Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 89;
Szekszárd belterületi 4460 és 4448/1 hrsz.-ú, a természetben Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6;
Szekszárd belterületi 406 és 2219/1 hrsz.-ú, a természetben Szekszárd, Kadarka utca 25-27;
Szekszárd belterületi 2126/2 hrsz.-ú, a természetben Szekszárd, Kadarka utca 17;
Szekszárd belterületi 3072 hrsz.-ú, a természetben Szekszárd, Zrínyi u. 78;
Szekszárd belterületi 1779/1, 1780/1, 1780/2 hrsz.-ú, a természetben Szekszárd, Bezerédj u. 11-15;
ingatlanokban működő, az 1. sz. mellékletben csatolt táblázat szerinti melegítőkonyhák, konyhák,
ebédlők és egyéb át nem adott helyiségekre jutó költségek megosztása az alábbiak szerint történik:
5.1.
A Szekszárdi Baka István Általános Iskolában a konyhán a villamos-energia mérésére külön
mérőóra szolgál; a mért fogyasztást az Önkormányzat viseli. A vízfogyasztás költségét almérő-óraállás
alapján Átvevő továbbszámlázza az Önkormányzatnak, mely viseli annak alapján a költséget.
Az ebédlőben lévő hideg-meleg vizes kifolyók elkülönített mérése nem megoldott, az Önkormányzat
havonkénti bruttó 6.390,- Ft átalány fizetésével járul hozzá a költségekhez.
Az ebédlő fűtésének elkülönített mérése nem biztosított, ezért az Önkormányzat vállalja, hogy az
ebédlő 1.137 m3 fűtött térfogata után - az Átadó használatában maradó és az átadott terek fűtött
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térfogatának arányában – viseli a költséget, ami a közüzemi szolgáltató által kiszámlázott összeg 5,3
%-a.
Az ebédlő takarítását Átvevő végzi saját állományú dolgozóival, ezért ezzel felmerülői személyi és
dologi kiadást az Önkormányzat megtéríteni tartozik. Felek közötti elszámolás az intézményi takarítási
költség alapterület arányos megosztásával történik. A teljes intézményi takarított alapterület 6.615 m2,
ebből az ebédlő takarított alapterülete 350 m2, ekként a takarítási költség 5,3 %-át viseli az
Önkormányzat.
A költségek elszámolása az Átvevő továbbszámlázásával.
Az Önkormányzat a konyhai-étkezői hulladékok külön konténerben történő elhelyezéséről és
elszállításáról saját költségén gondoskodik.
5.2.
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola ebédlőjében a villamos-energia és az ivóvízfogyasztás elkülönített mérése – külön mérőórákkal – megoldott, a költségeket az Önkormányzat fizeti.
Az ebédlő fűtésének elkülönített mérése nem biztosított, ezért az Önkormányzat vállalja, hogy az
étkező 517 m3 fűtött térfogata után - a használatában maradó és az átadott terek fűtött térfogatának
arányában – viseli a költséget, ami a közüzemi szolgáltató részéről kiszámlázott összeg 3,3 %-a.
Az étkező takarítását Átvevő végzi saját állományú dolgozóival, ezért ezzel felmerülő személyi és
dologi kiadást az Önkormányzat megtérít. Felek közötti elszámolás az intézményi takarítási költség
alapterület arányos megosztásával történik. A teljes intézményi takarított alapterület 4.770 m2, ebből
az étkező takarított alapterülete 159 m2, ezért a takarítási költség 3,3 %-át viseli az Önkormányzat.
Elszámolás módja: havonta, Önkormányzatra eső költség továbbszámlázásával.
5.3.
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában konyha és az ebédlő villamos-energia
fogyasztására külön almérő van, a fogyasztás költségét Átvevő továbbszámlázza az Önkormányzatra.
Az ebédlő fűtésének elkülönített mérése nem biztosított, ezért az Önkormányzat az étkező 1214 m3
fűtött térfogata után – a használatában maradó étkező és az átadott épületrészek fűtött térfogatának
arányában – viseli a költséget, ami a távhőszolgáltató által kiszámlázott összeg 8,76 %-a.
A kollégium épületében működő orvosi rendelő üzemeltetése önkormányzati feladat (ld. 1. pontban),
ezért a fenntartással járó valamennyi közüzemi költség a Gondnokságot terheli. A villamos-energia és
távhő fogyasztásának elszámolása az alapterület arányában (ld. 3. pontban).
Az ebédlő takarítását Átvevő végzi saját állományú dolgozóival, ezért az ezzel felmerülő személyi és
dologi kiadást az Önkormányzat megtérít. Felek közötti elszámolás az intézményi takarítási költség
alapterület arányos megosztásával történik. A teljes intézményi takarított alapterület 4.172 m2, az
ebédlő takarított alapterülete 368 m2, ekként a takarítási költség 8,82 %-át tartozik az Önkormányzat
viselni.
Elszámolás módja: havonta, Önkormányzatra eső költség továbbszámlázásával.
5.4.
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában konyha és étkező hideg-melegvíz
fogyasztásának elkülönített mérése nem megoldott, az Önkormányzat a hideg-melegvíz fogyasztás
ellenértékeként havonkénti bruttó 39.760,- Ft átalányösszeg fizetésével járul hozzá a költségekhez.
Az ebédlő takarítását Átvevő végzi saját állományú dolgozóival, az ezzel felmerülő személyi és dologi
kiadást az Önkormányzat megtéríti. Felek közötti elszámolás az intézményi takarítási költség
alapterület arányos megosztásával. A teljes intézményi takarított alapterület 3.693 m2, az étkező és
előtér takarított alapterülete 126 m2, ekként a takarítási költség 3,4 %-át tartozik az Önkormányzat
viselni.
Elszámolás módja: havonta, Önkormányzatra eső költség továbbszámlázásával.
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5.5.
Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szekszárdi Zrínyi u.
78. feladat-ellátási helyén a konyha és étkező hideg-melegvíz mérése nem megoldott, ezért az
Önkormányzat a hideg-melegvíz fogyasztás ellenértékeként havonkénti bruttó 42.600,- Ft
átalányösszeg fizetésével járul hozzá a költségekhez.
Az ebédlő fűtésének elkülönített mérése nem biztosított, ezért az Önkormányzat az ebédlő 717,47 m3
fűtött térfogata után – a használatában maradó és az átadott terek fűtött térfogatának arányában –
viseli a költséget, ami a közüzemi szolgáltató által kiszámlázott összeg 3,80 %-a.
Felek megállapítják, hogy a konyhai melegvíz és fűtés elhatárolásához a rendszerre almérők
telepíthetők, ezért ennek műszaki megvalósításáig alkalmazzák a fentieket egymás közötti
elszámolásukban.
Az étkező takarítását Átvevő végzi saját állományú dolgozóival, ezért az ezzel felmerülő személyi és
dologi kiadást az Önkormányzat megtéríti. Felek közötti elszámolás az intézményi takarítási költség
alapterület arányos megosztásával. A teljes intézményi takarított alapterület 5.544 m2, az étkező
takarított alapterülete 221 m2, ekként a takarítási költség 4 %-át az Önkormányzat viseli. Elszámolás
módja: havonta, Önkormányzatra eső költség továbbszámlázásával.
5.6.
Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvodája és Általános
Iskolája Szekszárd, Bezerédj u. 11-15. feladat-ellátási helyén konyha és étkező hidegvíz és
gázfogyasztás elszámolása, külön mérők hiányában: az Önkormányzat hidegvíz fogyasztás
ellenértékeként havonkénti bruttó 3.290,- Ft átalányösszeg fizetésével, a fűtés elszámolásaként a
fűtési gázfogyasztás költségéhez a közüzemi számlaérték 5,4 %-ának megtérítésével járul hozzá.
Az étkező takarítását Átvevő végzi saját állományú dolgozóival, ezért az ezzel felmerülő személyi és
dologi kiadást az Önkormányzat megtéríti. Felek közötti elszámolás az intézményi takarítási költség
alapterület arányos megosztásával. A teljes intézményi takarított alapterület 1.144 m2, az étkező
takarított alapterülete 62 m2, ekként a takarítási költség 5,4 %-át az Önkormányzat viseli. Elszámolás
módja: havonta, Önkormányzatra eső költség továbbszámlázásával.
5.7.
Az okirat 2. sz. melléklete táblázatba foglaltan tartalmazza az 5.1.- 5.6. pont alatt kimutatott
költségelemeket, köztük az étkező takarítás személy és dologi költségének egy havi összegét.

5.8. A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 2020. december 18. napjáig hatályos
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben (továbbiakban Rendelet) kihirdetett egészségügyi
válsághelyzetre való tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy az 5.1. – 5.6. pontokban írt
költségek megosztását a járványügyi készenlét időtartamában az okirat 3. sz. melléklete
szerint kimutatott mértékben alkalmazzák jogviszonyukra; a járványügyi készenlét
megszűntével a 3. sz. melléklet hatályát veszíti, és a költségek elszámolását a 2. sz. melléklet
szerint kell elvégezni.
5.9.
Felek megállapodnak abban, hogy az ebédlők takarítási költségének mértékét a bér és
járulékok változása függvényében köznevelési évenként felülvizsgálják, a költség normatívák
éves összegének megállapításához az Önkormányzat a köznevelési év kezdetével adatot
szolgáltat a menzai étkezést igénybevevő tanulók számáról, köznevelési intézményenként.
5.10. Felek kikötik, hogy bármelyik fél indokolás nélkül, három hónapos felmondási idővel
és a köznevelési év utolsó napjára írásos nyilatkozatával egyoldalúan megszüntetheti a
Vagyonkezelési szerződést, az ebédlők takarítására vonatkozó részében (szerződés részleges
hatályú felmondásának joga). Részleges hatályú felmondás esetén a Vagyonkezelési szerződés
a megszűnéssel nem érintett részében változatlan tartalommal hatályban marad. Erre az
esetre az Önkormányzat önállóan köteles megszervezni az iskolai étkezők takarítását oly
módon, hogy a közfeladat folyamatos ellátása biztosított legyen.
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5.11. Az 5.1. – 5.6. alpontokban nem érintett rezsiköltségek Felek közötti költségmegosztásáról:
A közüzemi számla összegét Felek egymás között megosztják az Önkormányzat használatában maradó
és az átadott alapterület arányában, és az Önkormányzat használatában maradó területre jutó összeg
90 %-át számlázza tovább Átvevő az Önkormányzatra, mely ennek alapján viseli a költséget. A
fennmaradó költség Átvevőt terheli. A kiállított számlához Átvevő csatolja a számlázás alapjául
szolgáló közüzemi számlák másolatát.
Az ebédlők intézmények általi eseti használatáról az intézmény vezetője az Önkormányzattal egyeztet.”
6. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
7.
Felek a jelen okirat aláírásával egyidejűleg meghatalmazzák Schmidtné dr. Rókus Mária
ügyvédet (Szekszárd, Garay tér 16.) az okirat ellenjegyzésével és a TM Kormányhivatal Szekszárdi
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya előtti képviseletük ellátásával.
8.
Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll és 7 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány
Önkormányzatot, 2 példány az Átvevőt illeti.
9.
Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben egyezőt írták alá.
10.
A vagyonkezelési szerződés módosítását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ……/2020. (…..) sz. határozatával elfogadta.
Mellékletek:
1. számú melléklet: vagyonátadást követően az Önkormányzat használatában maradó
ingatlanrészek
2. számú melléklet: orvosi rendelő, konyhák, melegítőkonyhák, ebédlők és egyéb át nem adott
helyiségek Önkormányzat terhén maradó üzemeltetési költségének összesítő kimutatása
3. számú melléklet: orvosi rendelő, konyhák, melegítőkonyhák, ebédlők és egyéb át nem adott
helyiségek Önkormányzat terhén maradó üzemeltetési költségének összesítő kimutatása a
járványügyi készültség időtartamára
Kelt: Szekszárd. 2020. ….

………………………………………
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseli
Ács Rezső
polgármester
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Szekszárd, 2020. „….”.

……………………………………………
Önkormányzat

Szekszárd, 2020. ….

………………………………………..
Szekszárdi Tankerületi Központ
képviseli
Gerzsei Péter
tankerületi központ igazgató
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Szekszárd, 2020. „….”.

……………………………………………
Tankerületi Központ

………
gazdasági vezető
Ellenjegyzem:
Kelt: Szekszárd, 2020. „….”.

……………………………………….
jegyző

Kuhl Andrea
gazdasági vezető
Ellenjegyzem:
Kelt: Szekszárd, 2020. „….”.

………………………………………..
ügyvéd

2. számú melléklet
számú melléklet: orvosi rendelő, konyhák, melegítőkonyhák, ebédlők és egyéb át nem adott helyiségek Önkormányzat terhén maradó üzemeltetési költségének
összesítő kimutatása
ebédlő takarítás költségszámítása 2020/21 köznevelési évre, járványügyi készültség nélkül
Személyi kiadás: 1 fő takarító garantált bérminimuma br. 243.243 ,- Ft, napi 8 órában
Dologi kiadás:
-

napi egyszeri kézmosáshoz higiéniai töltőanyag (folyékony szappan, hajtogatott papír kézfertőtlenítő) norma: 6,60,- Ft/fő/tanítási nap. Elszámolás menzán
étkező diákok száma szerint.
Ebédlők takarításához tisztítószer anyagigény norma: bruttó 3,00- Ft/m2/takarítási nap.

iskola

feladatellátás
helye

Szekszárdi Szekszárd, Béri
Baka István Balogh Á. u.
Általános
89.
Iskola

Szekszárdi
Dienes

Szekszárd,
Szent-Györgyi

hideg-melegvíz

áram

gáz

konyhában van
almérő,
az
ebédlői
fogyasztásra
(hideg-melegvíz)
6.390,-Ft/hó
átalány
a
kiosztott adagok
(450 db) száma
alapján
ebédlő-konyha
almérő alapján

Konyhai
fogyasztás
almérő
alapján.

-

ebédlőkonyha

-

távhő

hulladék
szállítás

takarítás személyi
költsége

ebédlő fűtés
számlázott összeg
5,3 %-a

konyhai
hulladékok
szállítására
külön konténer

takarított összes
terület 5,3 %-a,
7 fő
br.90.243,- Ft/hó
(7*243243, ennek
5,3 %-a)

ebédlő
számlázott összeg

-

3,3 %
5,5 fő

takarítás dologi
költsége (havi 20
munkanappal)
töltőanyag: 6,60
Ft/fő/nap * menzás
diákok száma * 20
tisztítószer:
étkező: 350 m2,
21.000,- Ft/hó

töltőanyag: 6,60
Ft/fő/nap * menzás

Valéria
Általános
Iskola

almérő
alapján

Albert u. 6.

Szekszárdi Szekszárd,
I.
Béla Kadarka u. 29.
Gimnázium
Kollégiuma

orvosi
rendelő
almérő alapján
(fizeti
Gondnokság)

Szekszárdi
Babits
Mihály
Általános
Iskola

konyha-ebédlő
39.760,Ft/hó
átalány
(hidegmelegvíz)
kiosztott
adagszám
(280
db.) alapján

Szekszárd,
Kadarka u. 17.

Szekszárdi Szekszárd,
Garay
Zrínyi u. 78.
János
Általános
Iskola és
Alapfokú
Művészeti
Iskola

konyha-ebédlő
(hideg-melegvíz)
42.600,Ft/hó
átalány, éves, 12
havi
egyenlő
összegű
részletben.
(megj.: konyhai
melegvíz almérő

ebédlőkonyha
almérő
alapján.
orvosi
rendelő
számlázott
összeg 1,3 %a (fizeti
Gondnokság)
-

br.44.149,- Ft/hó

3,3 %-a

diákok száma * 20
tisztítószer:
étkező: 159 m2,
9.540,- Ft/hó

-

-

ebédlő a
számlázott összeg
8,76 %-a, orvosi
rendelő a
számlázott összeg
1,3 %-a (fizeti
Gondnokság)

-

-

-

8,82 %
3 fő (csak kollégium)
br. 64.362,- Ft/hó

töltőanyag: 6,60
Ft/fő/nap * menzás
diákok száma * 20
tisztítószer:
étkező: 368 m2,
22.080,- Ft/hó

3,4 %
4 fő
br.33.081,- Ft/hó

töltőanyag: 6,60
Ft/fő/nap * menzás
diákok száma * 20
tisztítószer:
étkező: 126 m2,
7.560,- Ft/hó

-

ebédlő
fűtése után
a
számlázott
összeg 3,8
%-a.

-

4%
5,5 fő
br.53.513, -Ft/hó

töltőanyag: 6,60
Ft/fő/nap * menzás
diákok száma * 20
tisztítószer:
étkező: 221 m2,
13.260,- Ft/hó

Tolna
Megyei
Egységes
Gyógypeda
gógiai
Módszerta
ni
Intézmény
Óvodája és
Általános
Iskolája

telepíthető. Nincs
gázalmérő,
de
telepíthető,
a
konyhában
gázkazán
és
gázbojler.
Kiosztott
adagszám 300 db.
Szekszárd,
konyha/ebédlő
Bezerédj u. 11- hidegvíz 3.290,15.
Ft/hó
átalány
(megj.: konyhai
bojler
városi
almérőn,
kiosztott
adagszám 70 db.

-

ebédlő
számlázott
összeg 5,4
%-al

-

-

5,4 %
2 fő
br.26.270,- Ft

töltőanyag: 6,60
Ft/fő/nap * menzás
diákok száma * 20
tisztítószer:
étkező: 62 m2,
3.720,- Ft/hó

segédlet hideg-melegvíz átalány elszámolásához: bázis a Dienes, ahol a konyha-étkező hideg-melegvíz fogy almérők alapján történik és a város az így
továbbszámlázott összeget elfogadta.
Dienesnél konyha-étkező hidegvíz éves: 254.000,- Ft, melegvíz éves: 512.000 (2017 éves adat). A tálalt adagok száma 450 db. Nem köznevelési évre számítanánk az
átalányt, ezért az osztó 12, havonkénti egyenlő összeggel.
Számított havi átalány képzése 450 adagnál:
hidegvíz: 21.166,-Ft/hó,
azaz 1 adag után számított átalány: 47,- Ft/adag (47 * 450)
melegvíz: 42.666,- Ft/hó,
azaz 1 adag után számított átalány: 95,- Ft/adag (95*450)
hideg-melegvíz: 63.833,- Ft/hó,
azaz 1 adag után számított átalány: 142,- Ft/adag (142 * 450)

**************************************************************************

I.

Babits: nincs elkülönítve konyha-étkező hideg-melegvíz. Tálalt adagszám 280 db.

hidegvíz: 47 Ft/adag * 280 = 13.160,- Ft/hó
melegvíz: 95 Ft/adag * 280 = 26.600,- Ft/hó
hideg-melegvíz: 142 Ft/adag * 280 = 39.760,- Ft /hó

II.

Garay: nincs elkülönítve konyha-étkező hideg-melegvíz. Tálalt adagszám 300 db.

hidegvíz: 47 Ft/adag * 300 = 14.100,- Ft/hó
melegvíz: 95 Ft/adag * 280 = 28.600,- Ft/hó
hideg-melegvíz: 142 Ft/adag * 280 = 42.600,- Ft /hó

III.

Egymi Szivárvány: nincs elkülönített konyha-étkező hidegvíz. Tálalt adagszám 70 db.

hidegvíz: 47 Ft/adag * 70 = 3.290,- Ft/hó

IV.

Baka: nincs elkülönített étkező hideg-melegvíz. Tálalt adagszám 450 fb.

A fenti átalány korrekcióval használható, a konyhai fogyasztás külön mérővel elszámolt, így csak az étkezői, számottevően kevesebb fogyasztást kell megbecsülni.
Ennek mértékét az átalány 10 %-ában dolgoztam ki.
hidegvíz: 4,7 Ft/adag * 450 = 2.115,- Ft/hó
melegvíz: 9,5 Ft/adag * 450 = 4.270,- Ft/hó
hideg-melegvíz: 14,2 Ft/adag * 450 = 6.390,- Ft/hó

V.
VI.

Dienes: külön mérők szerint
I. Béla: külön mérők szerint.

3. számú melléklet
orvosi rendelő, konyhák, melegítőkonyhák, ebédlők és egyéb át nem adott helyiségek Önkormányzat terhén maradó üzemeltetési költségének összesítő kimutatása a
járványügyi készültség időtartamára
Takarítás szervezése járványügyi készültség időtartamában 2020. 09. 01.-tól a visszavonásig, folyamatos takarítási szolgálattal, tanítási napokon 4 órában.
Személyi költség: ½ fő garantált bérminimum br. 121.622,- Ft/hó, napi 4 órában
Dologi kiadás:
iskola

napi egyszeri kézmosáshoz higiéniai töltőanyag (folyékony szappan, hajtogatott papír kézfertőtlenítő) normája: 6,60,- Ft/fő/tanítási nap. Elszámolás menzán
étkező diákok száma szerint.
Ebédlők takarításához tisztítószer anyagigény normája: bruttó 4,- Ft/m2/takarítási nap
feladatellátás
helye

Szekszárdi
Szekszárd, Béri
Baka
István Balogh Á. u.
Általános
89.
Iskola

Szekszárdi
Szekszárd,
Dienes Valéria Szent-Györgyi
Általános
Albert u. 6.
Iskola

hideg-melegvíz

áram

konyhában van
almérő,
az
ebédlői
fogyasztásra
(hideg-melegvíz)
6.390,-Ft/hó
átalány
a
kiosztott adagok
(450 db) száma
alapján
ebédlő-konyha
almérő alapján

Konyhai
fogyasztás
almérő alapján.

ebédlő-konyha
almérő alapján

gáz

-

-

távhő

hulladék
szállítás

ebédlő fűtés
számlázott
összeg 5,3 %-a

konyhai
hulladékok
szállítására
külön konténer

ebédlő
számlázott
összeg 3,3 %-a

-

takarítás személyi
költsége
járványügyi
készültség mellett
br.121.622,- Ft/hó

takarítás dologi
bruttó költsége
(havi 20
munkanappal)
töltőanyag: 6,60
Ft/fő/nap * diákok
száma * 20
tisztítószer:
étkező: 350 m2,
28.000,- Ft/hó

br.121.622,- Ft/hó

töltőanyag: 6,60
Ft/fő/nap * menzás
diákok száma * 20
tisztítószer:

étkező: 159 m2,
12.720,- Ft/hó
Szekszárdi I. Szekszárd,
Béla
Kadarka u. 29.
Gimnázium
Kollégiuma

orvosi
rendelő
almérő alapján
(fizeti
Gondnokság)

ebédlő-konyha
almérő alapján.
orvosi rendelő
számlázott
összeg 1,3 %-a
(fizeti
Gondnokság)

-

Szekszárdi
Szekszárd,
Babits Mihály Kadarka u. 17.
Általános
Iskola

konyha-ebédlő
39.760,Ft/hó
átalány
(hidegmelegvíz)
kiosztott
adagszám
(280
db.) alapján

-

-

konyha-ebédlő
(hideg-melegvíz)
42.600,Ft/hó
átalány, éves, 12
havi
egyenlő
összegű
részletben.
(megj.: konyhai
melegvíz almérő
telepíthető. Nincs
gázalmérő,
de
telepíthető,
a
konyhában

-

Szekszárdi
Szekszárd,
Garay János Zrínyi u. 78.
Általános
Iskola
és
Alapfokú
Művészeti
Iskola

ebédlő a
számlázott
összeg 8,76 %a, orvosi
rendelő a
számlázott
összeg 1,3 %-a
(fizeti
Gondnokság)
-

-

br.121.622,- Ft/hó

töltőanyag: 6,60
Ft/fő/nap * menzás
diákok száma * 20
tisztítószer:
étkező: 368 m2,
29.440,- Ft/hó

-

br.121.622,- Ft/hó

töltőanyag: 6,60
Ft/fő/nap * menzás
diákok száma * 20
tisztítószer:
étkező: 126 m2,
10.080,- Ft/hó

ebédlő
fűtése
után a
számlá
zott
összeg
3,8 %a.

-

br.121.622,-Ft/hó

töltőanyag: 6,60
Ft/fő/nap * menzás
diákok száma * 20
tisztítószer:
étkező: 221 m2,
17.680,- Ft/hó

gázkazán
és
gázbojler.
Kiosztott
adagszám 300 db.
Tolna Megyei Szekszárd,
konyha/ebédlő
Egységes
Bezerédj u. 11- hidegvíz 3.290,Gyógypedagó 15.
Ft/hó
átalány
giai
(megj.: konyhai
Módszertani
bojler
városi
Intézmény
almérőn,
Óvodája
és
kiosztott
Általános
adagszám 70 db.
Iskolája

-

ebédlő
számlá
zott
összeg
5,4 %al

-

-

br.133.784,- Ft/hó

töltőanyag: 6,60
Ft/fő/nap * menzás
diákok száma * 20
tisztítószer:
étkező: 62 m2,
4.960,- Ft/hó

