
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének tagja 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

G.L± . számú előterjesztés 

a kőbányai közétkeztetésben is bevezetett "menzareform" nyomán kialakult helyzet 
értékeléséről, átfogó vizsgálat kezdeményezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén szálnos korosztálynak biztosít 
közétkeztetést a Pensio Minőségi Közétkeztetési Kft. (1103 Budapest, Kőér u. l.) a 
közbeszerzés alapján megkötött vállalkozási szerződés keretében: bölcsődék, óvodák, 
általános iskolák, középiskolák és nyugdíjasok részére. 

A Pensio Kft. már korábban biztosította az úgynevezett emelt szintű szolgáltatást 
(reformétkezést), mint ahogy azt a vonatkozó kormányrendelet előírta. 

A nem hivatalos, szülőktől és gyermekektől kapott visszajelzések szerint sajnos 
kerületünkben is tapasztalható a nem túl pozitív fogadtatás, amely nem kizárólag a 2015. 
szeptember l-től kötelező "menzareform"-ra vonatkozik, hanem a már korábban bevezetett, 
fentebb hivatkozott emelt szintű étkezés bevezetésénél jelentkezett. 

A több mint egy éve bevezetésre került reformétkezés és annak kedvezőtlen fogadtatása, 
valamint az, hogy sok gyermek éhesen megy haza az adott intézményekből, indokolttá teszi 
azt, hogy a Képviselő-testület felkérje a polgármestert, hogy végeztessen átfogó vizsgálatot az 
önkormányzati és közoktatási-köznevelési intézményekben bevezetett "menzareform" 
nyomán kialakult helyzet értékelésére. 

Tekintettel arra, hogy sok gyermeknek ingyenesen biztosított az étkezés szociális indokoltság 
miatt, nem szerencsés, ha azok a gyermekek, akiknek így lenne biztosított a napi többszöri 
étkezés, mégis kvázi étkezés nélkül maradnak. Természetesen azok, akik fizetnek is érte, 
szintén joggal várják el, hogy a pénzükért megfelelő étkezést kapjanak. 

Javasolom továbbá, hogy a Képviselő-testület kérje fel arra is a polgármestert, hogy a 
vizsgálat megállapításait és a megteendő intézkedéseket terjessze a Képviselő-testület elé. 

Mind az átfogó vizsgálatnál, mind az esetleges változtatásoknál érdemes figyelembe venni 
azt, hogy az egészséges( ebb) táplálkozás nem feltétlenül egyenlő a rossz ízű vagy íztelen 
ételekkel. Az ízkombinációk, a fűszernövények használata sokat segít a vizuális, esztétikai és 
az ízélményben is. 



II. Hatásvizsgálat 

Azzal, ha a reformétkezést szerethetőbbé, fogyaszthatóbbá tehetjük és tesszük, a 
reformétkezés bevezetése jobb hatásfokkal éri el a célját, csökkenthető a pazarlás, végül, de 
nem utolsó sorban a kőbányai emberek elismerését vívja ki az Önkormányzat. 

III. A végrehajtás feltételei 

A döntés következtében jelentkező feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal részéről 
biztosított, külön erőforrásigénye nincs. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés L mellékletében foglalt határozatot. 
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. ( ...... ) határozata 

a Kőbányai közétkeztetésben is bevezetett "menzareform" nyomán kialakult helyzet 
értékeléséről, átfogó vizsgálat kezdeményezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, végeztessen átfogó vizsgálatot az önkormányzati, a közoktatási és köznevelési 
intézményekben bevezetett "menzareform" nyomán kialakult helyzet értékelésére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az l. pont szerinti vizsgálat megállapításait 
és a megteendő intézkedéseket terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2016.január 28. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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