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A megbízás tárgya
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 2. §-a értelmében Tiszavasvári Város
Önkormányzata legalább háromévente független szakértővel köteles felülvizsgáltatni a
közétkeztetési tevékenységgel kapcsolatos szerződéseit, valamint a közfeladat
ellátásának minőségét hatékonyságát, mivel e közfeladat ellátására 100 %-ban saját
tulajdonában álló gazdasági társaságával kötött szerződést.
A felülvizsgálatot a fenti kötelezettség teljesítése érdekében, Tiszavasvári Város
Önkormányzatával, és a Közétkeztetési Nonprofit Kft-vel, mint megbízókkal 2010.05.14én kötött Megbízási szerződés alapján végeztem.
A vizsgált időszak: 2007. július 1. – 2010. május 31.
A vizsgálat célja:
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 2/A.§ (5) bekezdése szerinti
hatáselemzés készítése, amelynek keretében megvizsgálásra kerül, hogy
Tiszavasvári Város Önkormányzata,- mint a Tiszavasvári Város Közétkeztetési
Nonprofit KFT egyedüli tulajdonosa – és KFT között a város közétkeztetési
feladatai ellátása érdekében létrejött szerződés a teljesítés során megfelelt-e a
közbeszerzési törvény 2.§ 1. bekezdésében előírt feltételeknek. A fenti törvényi
hely határozza meg azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén további három
évre közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül köthető szerződés a közétkeztetés
feladatainak ellátására.
az étkeztetés - mint közszolgáltatás – érdekében végzett gazdasági tevékenység
minősége megfelel-e az elvárásoknak
A közfeladat ellátásával összefüggésben végzett gazdasági

tevékenység

hatékonysága megfelelő-e
Az, hogy indokolt-e az önkéntes közbeszerzési eljárás lefolytatása.
Az ellenőrzés módszere
A

vizsgálat

elvégzésére

a

társaság

részéről

dokumentumok alapján került sor:
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rendelkezésre

bocsátott

alábbi

Az Önkormányzat és a Kht között létrejött megbízási szerződés, valamint azok
módosításai
A Kht 2007, 2008, 2009 évi beszámolója és közhasznúsági jelentése
A 2007, 2008, 2009 évi beszámolókat alátámasztó főkönyvi kivonatok
A 2010. év január-május hónap főkönyvi kivonata
A 2007, 2008, 2009 évi beszámolókról készült független könyvvizsgálói
jelentések
étlapok 2008, 2009. évekről
napi anyagfelhasználási összesítők, napi létszám kimutatások, térítési díjak
kiszámlázásáról készült belső bizonylatok, éves anyagfelhasználási összesítők,
normafelhasználási kimutatások
A vizsgálat részben helyszíni ellenőrzés keretében, részben elvitt anyagok alapján
történt. A helyszíni ellenőrzés során a társaság vezetőségétől és az illetékes
munkatársaktól minden segítséget megkaptam, minden szükséges információt
rendelkezésemre bocsátottak.
A gazdálkodási forma
A Közétkeztetési Nonprofit KFT jogelődje, az 1997. április 01-én az Önkormányzat által
alapított Tiszavasvári Kornisné Liptay Elza Szociális és Rehabilitációs Közhasznú
Társaság (Székhelye 4440 Tiszavasvári Vasvári Pál út 87.). A gazdasági társaság
szociális feladatot látott el Tiszavasvári Város Önkormányzata megbízásából. A
közhasznú társaság tevékenységi köre 2007.09.01-i hatállyal jelentősen megváltozott. A
szociális tevékenység teljes egészében kikerült a társaság tevékenységéből, helyette
főtevékenységként iskolai étkeztetési feladatot lát el. A szociális tevékenység
kiválásának oka az állami finanszírozási rendszer megváltozása volt. Kistérségi
fenntartásban bizonyos szociális és egészségügyi tevékenységek jelentős többlet
kistérségi normatívát kapnak. Az Önkormányzat ezen megfontolás alapján döntött a
társaság átalakításáról.
A 2007.11.22-i hatállyal történt átalakulás során nevet változtatott: a fenti időponttól
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társaság (Székhelye 4440 Tiszavasvári
Ifjúság út 4.) néven folytatja működését. A társaságból kiváló szociális feladat a
Tiszavasvári Kistérségi Társulás által fenntartott Tiszavasvári Kistérségi Társulás
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Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjához került át. Az
átalakulással, a kivált feladathoz tartozó eszközök, követelések, kötelezettségek is
átadásra kerültek az új intézménynek. A KHT alapvetően új feladatot kezdett el végezni.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírásainak megfelelően a
társaság létesítő okirata 2008.07.17-i hatállyal módosításra került, amelynek során a
KHT nonprofit gazdasági társasággá alakult. A társaság új neve Tiszavasvári Város
Közétkeztetési Nonprofit Kft lett. A Cégbíróság a változást 2008.09.23-i hatállyal
jegyezte be.
A fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a Tiszavasvári
Város Közétkeztetési Nonprofit KFT és jogelődjei – a Tiszavasvári Város Közétkeztetési
Közhasznú Társaság és a Tiszavasvári Kornisné Liptay Elza Szociális és Rehabilitációs
Közhasznú Társaság – is - mivel a társaságok 100 %-ban önkormányzati tulajdonban
voltak - megfeleltek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A §. 1
bekezdés a.) pontjában leírt, tulajdoni viszonyokkal kapcsolatos feltételeknek.
Az árbevétel összetétele
A Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Kornisné Liptay Elza Szociális és
Rehabilitációs Közhasznú Társaság között 2007. június 29-i dátummal szerződés jött
létre az intézményi étkeztetés ellátásáról. A szerződést határozott időtartamra, 3 évre
kötötték, és megállapodtak abban, hogy a szerződés lejártakor a törvény által előírt
független szakértői hatáselemzés eredménye függvényében döntenek a szerződés
meghosszabbításáról.
A szerződésben részletesen meghatározták a Kht által ellátandó feladatokat, és a
feladatellátás helyét: a 3 főzőkonyha (óvoda, általános iskola és szakközépiskola),
valamint az ehhez kapcsolódó tálalókonyhák helyét. (Ezen ingatlanok tekintetében az
Önkormányzat és a Kht. bérleti szerződést kötöttek.) A szerződésben rögzítésre kerültek
a várható adagszámok, valamint az Önkormányzat által fizetendő térítési díjak. A térítési
díjakat az élelmezési nyersanyagnorma függvényében határozták meg azzal, hogy
minden év január 31-ig felülvizsgálják. A Kht. két hetes szolgáltatási időszakonként
számlát állított ki az Önkormányzat részére. A szerződő felek közötti gazdasági és
pénzügyi tranzakciók a Városi Kincstár útján kerültek lebonyolításra. A Kht cégjogi
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változásainak megfelelően, valamint a térítési díj változása miatt a szerződés többször
módosításra került.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A §. 1 bekezdés b. pontjában a
közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesüléshez további feltételként írja elő, hogy
a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább
90%-a az egyedüli tulajdonos ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből
származzon. Az alábbi táblázat a rendelkezésünkre bocsátott főkönyvi kivonatok adatai
alapján készült, és a vizsgált időszak árbevétel arányait mutatja:
adatok ezer Ft-ban
Fkv szla
Főkönyvi számla megnevezése
911101 Gyermek élelmezés Kincstár
911102 Alkalmazotti élelmezés Kincstár
911206 Szociális gyermekétkeztetés
Közétkeztetés Összesen
Értékesítés nettó árbevétele összesen
Közétkeztetés aránya

2008. év
128 609
5 904
0
134 513
148 143
90,80%

2009. év
2010. jan-máj.
114 732
51 870
6 864
2 810
6 577
0
128 173
54 680
157 619
80 153
81,32%
68,22%

911301 Gyermekétkeztetés Alapítvány
911302 Alkalmazotti étkeztetés Alapítvány
Közétkeztetés Alapítvánnyal együtt
Értékesítés nettó árbevétele összesen
Közétkeztetés Alapítvánnyal együtt
aránya

0
0
134 513
148 143

12 677
266
141 116
157 619

19 097
383
74 160
80 153

90,80%

89,53%

92,52%

A 2007. július 1-től 2007. december 31-ig tartó időszak a fenti szempontból nehezen
vizsgálható, mert a 2007 évi éves nettó árbevétel tartalmazza az év első felében
folytatott szociális otthon bevételét is. A rendelkezésünkre bocsátott 2007 évi
beszámoló adatai alapján megállapítható, hogy 2007 évben a közétkeztetésből származó
árbevétel 55.274 E Ft. Mivel ebben az évben csak az Önkormányzat megbízásából
történt étkeztetés, ezért a 90 %-nál nagyobb árbevétel arány feltételezhető.
A 2008. évben az Önkormányzat megbízásából teljesített közétkeztetés árbevétele
meghaladta az éves nettó árbevétel 90%-át.
2009. évben feladatátszervezés történt. 2009.09.01-vel az Önkormányzat közoktatási
feladatot adott át a Magyarországi Magiszter Alapítványnak. Ettől az időponttól az
Alapítvány által üzemeltetett általános iskolában és óvodában az étkeztetés
kiszámlázása már nem az Önkormányzat felé és az Önkormányzattal kötött szerződés
alapján történt, hanem közvetlenül az Alapítvány felé, az azzal kötött megállapodás
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alapján. Bár a közétkeztetést igénybe vevők részéről ez lényegében semmilyen változást
nem eredményezett, és a Közétkeztetési Kft továbbra is ugyanazon főzőkonyhákban és
tálalókonyhákban látta el a feladatát, jogilag az Önkormányzattal kötött szerződés
teljesítéséből már nem érte el a közbeszerzési törvény által meghatározott 90%-os
árbevételi arányt.
2010. évben ez a fennálló állapot tovább rontja számított bevételi arányszámot. A
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szó szerinti értelmezése szerint ebben
a helyzetben a Tiszavasvári Város Önkormányzata köteles a közétkeztetési
tevékenységére ellátására közbeszerzési eljárást lefolytatni, a Közétkeztetési Kft-vel a
szerződés automatikusan nem hosszabbítható meg.
Ugyanakkor az Alapítványnak nyújtott közétkeztetés továbbra is önkormányzat által
ellátandó közfeladat, mindössze a feladatellátás módja változott, miszerint az
Önkormányzat nem saját nevében, hanem az Alapítvány útján, az Önkormányzat és az
Alapítvány között létrejött feladatellátási megállapodás alapján kerül ellátásra. Az
Alapítvány felé kiszámlázott árbevételt is beszámítva az összes közétkeztetési feladatból
származó árbevétel (a kerekítés általános szabályainak érvényesítésével) eléri az éves
nettó árbevétel 90 %-át. Amennyiben a jogalkotói cél szemszögéből vizsgáljuk az
ügyletet, akkor következő időszakokra vonatkozó szerződés is megköthető lenne a
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül.
A Kht / Kft gazdálkodása a vizsgált időszakban
Megvizsgálva a kapott 2007-2008-2009 évi egyszerűsített éves beszámolókat és
közhasznúsági jelentéseket, a társaság gazdálkodásáról a következőket állapítottuk meg:
A 2007 első 8 hónapjában a Kht az előző évekhez hasonlóan szociális feladatot látott el.
2007. szeptember 1-től a Kht által biztosított szociális szolgáltatások jogutódlással
beolvadtak a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központba, amely pedig kistérségi
fenntartásba került. Az iskolai, óvodai közétkeztetési tevékenységet a Kht 2007.
szeptember 1-vel kezdte. Összességében a 2007. évi gazdálkodása veszteséges volt, de a
Tiszavasvári Önkormányzat, mint tulajdonos támogatásának köszönhetően nem voltak
likviditási gondok. A veszteség egy része az évközben történt átalakulási folyamatnak
tudható be, ugyanis jelentős nettó értékű tárgyi eszköz átadás történt térítés nélkül. Az
étkeztetési tevékenységen ebben az évben 8 016 E Ft veszteség keletkezett, aminek a fő
oka, hogy a tevékenység sajátosságánál fogva a nyári iskolai és az évközi iskolai szünet
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idejében a tevékenység szünetel. A városi lakosság étkeztetésén kívül nem volt más
bevételi forrás, viszont a felmerülő általános költségek, illetve a jelentős összegű bér
ekkor is terhelte a működést.
2008 évben az üzemi tevékenység eredménye még mindig veszteséges volt: - 1.574 E Ft.
Azonban a tulajdonos Önkormányzat az általa adott 7.103 E Ft kölcsönt elengedte, ennek
köszönhetően a 2008 évet 5.600 E Ft pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárta: A
felmerülő költségek jelentős hányadát teszi ki a dolgozók bérköltsége és annak járulékai.
A Kft. gazdálkodását jelentősen befolyásolta, hogy a megkötött háromoldalú szerződés
alapján 2008.12.31-ig az állományi létszám egy meghatározott köre részére a
közalkalmazotti bértábla szerinti béreket és egyéb juttatásokat ki kellett fizetni.. A 13.
havi bér és járulékai 4.992 E Ft költséget jelentett ebben az évben. Továbbra is probléma
maradt a nyári iskolai szünet miatti bevétel kiesés.
A 2009 év több szempontból is változást hozott az előző évekhez képest. Az üzemi
tevékenység eredménye már 16.610 E Ft nyereség volt, és összességében a 2009 évet
16.517 E Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a társaság.. Ennek egyik oka, hogy
jelentős létszámcsökkentést hajtottak végre. A 2009 évi személyi jellegű ráfordítások
66.371 E Ft-ot tettek ki, ami jelentősen, 13.788 E Ft-tal alatta maradt az előző évi ilyen
címen kifizetett összegnek. Továbbá a nyári iskolai szünet idejére az Önkormányzattal
kötött szerződés alapján szociális étkeztetést biztosítottak rászorult gyermekek részére.
Az ebből származó árbevétel (6 577 E Ft) részben fedezte a nyári időszakban is
felmerülő fix költségeket.
A 2010 év még nem lezárt év, azonban a kapott, január – május időszakot felölelő
főkönyvi kivonat alapján megállapítható, hogy a Kft tevékenysége nyereséges. Az év első
5 hónapjának nyeresége 19 708 E Ft, ez azonban csak tájékoztató jellegű, ugyanis
bizonyos költségek (pl. értékcsökkenés) csak év végén, a beszámoló készítésekor
kerülnek könyvelésre. A fenti 5 hónapot érintő nyereség semmiképpen nem vetíti előre
azt, hogy éves szinten is számítani lehetne ilyen nagyságrendben pozitív eredményre,
mivel az elmúlt 5 hónap a gazdálkodás szempontjából lényegesen jobb időszak volt, mint
az elkövetkező időszakok. A nyári szünetben lényegesen kevesebb az étkeztetésből
származó bevétel, mint az év egyéb időszakaiban, a költségek nagy része (személyi
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jellegű kifizetések) viszont jelentős nagyságrendben megjelennek ebben az időszakban
is.
Bár a nonprofit szervezetnek nem célja a minél magasabb eredmény kimutatása, de
bizonyos tartalékra szüksége van ahhoz, hogy külső pénzügyi támogatás nélkül is likvid
tudjon maradni és problémamentesen tudjon működni. A kigazdálkodott nyereséget
pedig az alaptevékenység minőségének javítására kell, hogy fordítsa.
A gazdasági tevékenység hatékonyságának elemzése
A társaság gazdálkodását részletesebben az egyes évek összevont bevétel, költség adatai
alapján vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a vizsgált 2 év és a 2010. félév során javultak a
hatékonysági mutatók. Ez elsősorban a 2009. évi létszámcsökkentésnek köszönhető,
amely a jelentős nagyságrendű megtakarítást eredményezett a személyi jellegű
kifizetéseknél, így nagymértékben javult a költséghányad mutatója, az eredményességi
mutató.
2008

2009

2010

Összes bevétel eFt

156.026

158.059

80.406

Összes költség eFt

150.426

141.257

60.697

5.600

16.802

19.709

96,4%

89,4%

75,5%

3,6%

10,6%

24,5%

Eredmény eFt
Költséghányad (költség/bevétel)
Eredményességi mutató

Kiemelten vizsgáltuk az étkeztetési tevékenység önköltsége szempontjából fontos
nyersanyagnormák és a rezsiköltségek számításának helyességét.
Megállapítottuk, hogy a tervezett adatok alapján számított rezsi százalékok többnyire
helyesek, mivel a beszámoló tényadatai alapján is közel hasonló rezsi arány számítható.
2008

2009

2010

Tényleges élelmezési nyersanyag költség eFt

55.582

56.769

28.910

Tényleges rezsi költség eFt

94.654

84.488

31.769

Tényleges rezsi %

170%

149%

110%

Alkalmazott rezsi %

153%

153%

140%
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A gazdasági tevékenység minőségének elemzése
Az étkeztetési tevékenység minőségének megítélésére a tevékenység jellegéből adódóan
számtalan lehetőség adódik, hiszen az étkeztetés minőségét gyakorlatilag minden
igénybe vevő naponta minősíti, és gyakran, nyilvánosan véleményezi. Ugyanakkor igen
nehéz objektív véleményt mondani az étkeztetés minőségéről, mivel annak megítélését
az egyéni ízlés nagymértékben befolyásolja.
Az étkeztetést igénybe vevők (ellátottak, alkalmazottak, külső megrendelők) számára
több lehetőség is adódik arra, hogy véleményezzék az étkeztetés minőségét. Az e
területről szerzett szóbeli nyilatkozat szerint írásbeli kifogás az elmúlt három évben
nem érkezett az étkeztetés színvonalát illetően. Szóbeli vélemények szerint mind az
ellátottak, mind az alkalmazottak elégedettek az étkeztetés színvonalával.
Más önkormányzatok élelmezési tevékenységéről rendelkezésünkre álló adatokkal
összehasonlítva megállapítottuk, hogy az itt alkalmazott nyersanyag normák
alacsonyabbak, mint a más önkormányzatok által alkalmazott normák. A rezsi
nagyságrendje kevésbé véleményezhető a többségében saját konyhát üzemeltető
önkormányzatok rezsi nagyságrendjéhez képest, mivel ezeken a helyeken gyakran nem
megoldott a rezsi korrekt megállapítása. Az azonban kijelenthető, az összehasonlításban
részt vevő szervezetek lényegesen alacsonyabb rezsi %-okkal számolnak a térítési díjak
megállapítása során.
A napi, havi és éves nyersanyag felhasználási adatok azonban azt támasztják alá, hogy
mind a rezsi, mind pedig a tényleges nyersanyag-felhasználás belefér a meghatározott
keretbe, általában megtakarítás jelentkezik a viszonylag alacsony normához képest is.
Az élelmezési tevékenység elemzését az e területen használatos mutatók számításával
végeztük.
Az élelmezési feladatok ellátási színvonalának fontos követelménye az ételek kalória- és
tápértékén,

vitamin

–

és

ásványianyag-tartalmán

túl

azok

előfordulásának

változatossága. Ezen szempont szerint elemeztük a 2008-2009-2010. évi étrendet külön
az általános és középiskolában, valamint az óvodában az ebédek tekintetében.
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A helyes táplálkozás az ételek minősége mellett azok változatosságán alapul. Ez utóbbi
követelményt az élelmezési feladatok ellátásánál a minél többféle étel étrendbe
állításával lehet teljesíteni.
A gazdasági elemzés a változatossági követelményének kielégítését a változatossági
mutatóval méri, és az eredménye alapján értékeli.
Az elemzéshez az adott ételféleségek - levesek, főzelékek, húsételek, köretek, főtt és sült
tészták, egytálételek, és gyümölcsök – száma, és az előfordulások adata alapján készül
aránymutató.
A

változatossági

mutató

értékelésénél

„A

költségvetési

szervek

gazdasági

tevékenységének elemzése” című szakirodalom (Dr. Csermák Judit, Győrffi Dezső, Nagy
Istvánné dr., Dr. Pintérné Csermák Jolán, Dr. Printz János:, Perfekt, 1999, Budapest)
javasolt eljárását követve jártunk el.
A változatossági mutatót egy-egy ételcsoportra vonatkozóan és az étrend egészére
vonatkozóan is elkészítettük kizárólag az ebéd tekintetében, ez az az étkezés ugyanis,
amelyet a diákok nagy része igénybe vesz attól függetlenül, hogy kollégiumi étkezésben
részesül-e vagy sem. A rendelkezésünkre álló étrendből gyűjtött adatokat teljes
mértékben feldolgoztuk. Nehéz azonban megítélni azt, milyen időszakra vonatkozóan
releváns megvizsgálni és bemutatni a kigyűjtött információkat. Az éves adatok számítása
alacsonyabb változatossági mutatót eredményez, minél rövidebb időintervallumot
vizsgálunk, annál magasabb a változatossági mutató. Célszerűnek láttuk a negyedéves
periódusok vizsgálatát. Így minden intézmény tekintetében, a vizsgálandó évekből
külön-külön negyedéveket emeltünk ki. Míg az éves összesítés esetén a változatossági
mutató 35-40% körül ingadozott, havi bontásban 85-90%-os a változatossági mutató,
amely értékek megfelelnek az elvárásoknak. A negyedéves mutató 60-70 % közötti
értéke is megfelelő változatosságot mutat.
A fentiek és az elvégzett számítások (1. sz. melléklet) figyelembe vételével a negyedévek
tekintetében az alábbi megállapítások fogalmazhatóak meg:

Az óvoda étrendje
A bemutatott időszak 2008. év szeptember-november vonatkozásában az étrend
egészére vonatkozóan 67,27% a változatossági mutatót eredményez. Az ételféleségek
változatossága a köretek esetében nem éri el a 60%-ot, a főtt és sült tészták, a
gyümölcsök és az egytálételek meghaladják 80%-os arányt.
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Az általános iskola étrendje
Ezen intézmény tekintetében a 2009-es tanévből az október-december hónapokat
vizsgáltuk. A teljes étrend változatossági mutatója 65,69%, mely nagy szórást mutat az
egyes ételféleségek változatosságát tekintve. Míg a főtt és sült tészták esetében az arány
eléri a 80%-ot, addig a gyümölcs csak 45,45%-os változatossági arányt képvisel.
A szakközépiskola étrendje
A 2010. év március-május hónapjainak adatai alapján elmondható, hogy a teljes étrend
tekintetében a mutató 64,42%-os. Ennél az intézménynél is a kínált gyümölcsféleségek
mutatják a leginkább egyhangú képet (23,08%). A legváltozatosabb kínálatot a főtt és
sült tészták biztosítják.
Jelen ellenőrzésnek nem kiemelt célja a szabályszerűség vizsgálata, azonban az
elemzéshez használt adatok bizonylati, adminisztratív alátámasztottságának szúrópróba
szerű ellenőrzésétől nem tekinthettünk el. Ennek érdekében tételesen ellenőriztük az
iskolai étkezés vonatkozásában a 2009. október havi napi anyagfelhasználási összesítők
alapján az anyagkivételezés bizonylatolását, az étkezők létszámának helyességét az
intézmények által lejelentett létszámtól a kiszámlázott térítési díjaknál használt
létszámig. Mivel a fenti ellenőrzés során arra a megállapításra jutottunk, hogy az
adminisztrációs és nyilvántartási rend célszerűen került kialakításra, minden felhasznált
adat bizonylattal alá van támasztva, ezért az óvodai étkeztetés 2008. szeptemberi
adatait (amelyet szintén tételesen szándékoztunk ellenőrizni) már csak szúrópróba
szerinti néhány tétel alapján ellenőriztünk. Ennek során szintén arra a megállapításra
jutottunk, hogy a nyilvántartások rendje zárt, helyesen kialakított, jól működik. A tételes
ellenőrzés

során

megállapított

adminisztrációs

eltéréseket

néhány

kisebb

pontatlanságot az érintettekkel megbeszéltünk.
Összegzés
A megbízás tárgyát képező ellenőrzés, elemzés alapján megállapítottuk, hogy
Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft
(illetve jogelődjei) között a közétkeztetés feladatainak ellátására vonatkozó szerződés
alapján közétkeztetés az elvárt minőségben és nagyságrendben történik. A megrendelő
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elégedett a gazdasági társaság működésével, a tevékenység hatékonyságával, a
szolgáltatást igénybe vevők elégedettek az ellátás színvonalával.
Az általunk számított mutatók a gazdaságosságot, hatékonyságot és a minőséget illetően
tendenciájában alátámasztják a pozitív megítélést. Az étkeztetés változatossága,
gyakorlatilag valamennyi étkezést igénybe vevő csoport esetében eléri az elvárt szintet.
Az elemzésünk nem terjedt ki az ételek összetételének megítélésére.
Az étlapok elemzése során megállapítottuk, hogy viszonylag kevés gyümölcs és nyers
zöldségféle kerül az étlapra (különösen kevés primőr), amely összefügghet az átlagosnál
kissé alacsonyabb nyersanyag normával.
Fentiek alapján az Önkormányzat részéről célszerű a KFT-vel újabb, hasonló tartalmú
szerződés megkötése. Ennek azonban egyedüli akadályát jelenti, hogy az első részben
leírtak szerint a közoktatási feladatok egy részének átadása miatt az étkeztetést nem
Tiszavasvári Város - mint a KFT egyedüli tulajdonosa – rendeli meg, hanem a
közoktatási feladatot feladat-ellátási szerződés keretében végző Alapítvány, ezért nincs
meg a jogszabály által előírt 90 % árbevételi arány. Ez a helyzet előnytelen mindkét fél
(Város és a KFT) számára is.
Javaslom, hogy az Önkormányzat kérjen írásos állásfoglalást ebben a konkrét
kérdésben a Közbeszerzések Tanácsától, remélve, hogy megítélhető a helyzet úgy,
hogy az Alapítvány által igénybe vett étkeztetés egy tekintet alá esik az Önkormányzat
által igénybe vett közszolgáltatással, tekintettel arra, hogy feladatellátási megállapodás
keretében került csak át ez a tevékenység az Alapítványhoz.
Annak érdekében, hogy a közfeladat ellátása az állásfoglalás megérkezéséig is biztosított
legyen, az Önkormányzatnak a Közétkeztetési Kft-vel egy rövidebb, határozott idejű
szerződést célszerű kötni, amíg a törvényes rend helyreállítása érdekében az ügy
tisztázásra kerül.

Nyíregyháza, 2010.június 16.
Mátrai Istvánné sk.
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 002001
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