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Hatarozati javaslat:
A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag, valamint a Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es 
Eselyegyenldsegi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

L Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat es a FoodHost Catering Vendeglato es 
Szolgaltatd KfL (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozott a polgarmestemek - a 27/2021. (I. 29.) szamu 
Korm. rendelettel kihirdetett veszelyhelyzetben, a katasztrofavedelemrdl es a hozza kapcsolddo egyes 
torvenyek modositasarol szolo 2011. evi CXXVIII. torveny 46. § (4) bekezdesenek felhatalmazasa 
alapjan a kepviselo-testiilet feladat- es hataskdret gyakorolva meghozott - 142/2021. (III. 18.) szamu 
dontese szerint 2021. aprilis 06-an megkotesre kerultek a szolgaltatasi szerzodesek az intezmenyi 
gyermeketkeztetesi feladatok (ovodai es sziinidei gyermeketkeztetes), valamint az Onkormanyzat 
fenntartasaban levo szocialis intezmenyekben a kozetkeztetes biztositasa targyaban. A szolgaltatasi 
szerzodesben a Vallalkozo kotelezettseget vallal arra, hogy napi haromszori etkezest biztosit az 
ovodasok reszere, az iparagi sztenderdek, es a jogszabalyi eloirasoknak es a vonatkozo ajanlasoknak 
(ANTSZ, NEBIH, EMMI) megfelelden. Tovabba vallalja, hogy a szolgaltatott elelem mindenkor 
igazodik az eletkori sajatossagoknak megfeleld kozelelmezesi jogszabalyokhoz. A Vallalkozo a 
szolgaltatasi szerzodesben foglalt kotelezettsdgeit betartva teljesiti a szerzodesben foglalt vallalasait.
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A kozetkeztetesre vonatkozo taplalkozas-egeszsegiigyi eldirasokrol szold 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendelet 15. § (4) es (6) bekezdese szerint a dietas etrendet alkoto eteleket a megadott dietara valo 
alkalmassagot befolyasold anyag kizarasaval kell elkesziteni, tarolni, szallitani, atadni a vegso 
fogyasztonak, kizarva az etelek ilyen anyaggal valo szennyezodesenek lehetoseget. A dietas etrend 
osszeallitasanal a valtozatossagi mutatora, valamint a naponta biztositandd elelmiszerekre, 
elelmiszercsoportokra vonatkozo eloirasokat a dietat igenylo szemely allapotanak es a ra vonatkozo 
dieta tipusanak megfeleloen kell betartani.

A nevelesi-oktatasi intezmenyek mukbdeserbl es a koznevelesi intezmenyek nevhasznalatarol 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 128. § (3) bekezdese ertelmeben a nevelesi-oktatasi intezmeny mindennapos 
mukodeseben kiemelt figyelmet kell forditani a gyermek egeszseghez, biztonsaghoz valo jogai alapjan a 
teljes koru egeszsegfejlesztessel osszefuggo feladatokra, egyik ilyen kiemelt feladat az egeszseges 
taplalkozas felteteleinek megteremtese, biztositasa. A Jdzsefvarosi Ovodak Pedagogiai Programjaban 
elfogadott „Egeszsegfejlesztesi Program” kiemelt celja az dvodasgyermekek egeszseges taplalkozasi 
szokasainak megerosi'tese, a helyes etkezesi szokasokat kisgyermekkorban tortend kialakitasa, az 
egeszseges eletmodhoz sziikseges feltetelek megteremtese. A fej lodes alapfeltetelei kozott kiemelt 
jelentosegu a gyermek egeszseges taplalasa, mivel az dvodas gyermek fejlodesenek egy olyan 
periddusaban van, amelyre jellemzo a nagyfoku es rendszeres fizikai aktivitas, a szervezet gyors 
novekedese, ami ennek megfelelo tapanyagfelvetelt tesz sziiksegesse. A teljesites nemcsak anyagiakon 
(elelmezesi norman), de szemleleten (etrend-osszeallitason), dvonoi lelemenyessegen 
(egeszsegpedagdgiai kulturaltsagon) es a sziilok segito egyuttmukodesen is mulik. A gyermeknek az 
egeszseges taplalkozas erdekeben naponta az dt alapelelmiszer csoport mindegyik tagjabol kell 
fogyasztania. A Jdzsefvarosi Ovodak intezmenyei kiilondsen odafigyelnek a gyermekek egeszseges 
etkeztetesere. A gyermekek gyakran fogyasztanak tejtermekeket, es az idenynek megfelelo gyiimolcsdt 
es zoldsegeket.

Fentiekre figyelemmel javaslom, hogy a kozetkeztetesben eljuttatott napi gyiimolcs es zoldseg 
adagokon tul az idenynek megfelelo valtozatos gyiimolcs-, zoldsegfajtak biztositva legyenek minden 
dvodas gyermek reszere, a gyerekek fizikai jdllete, egeszseges taplalkozasa erdekeben. A friss napi 
gyiimolcs, zoldseg biztositasa segitsegevel a gyermekek egeszsegnevelese es a kiilonbozo evszakokban 
jellemzo gyiimdlcsokkel valo megismertetese hozzajamlna a gyermekek egeszsegfejlesztessel 
kapcsolatos feladatok magasabb szinvonalon torteno ellatashoz.

A gyiimolcs es zoldseg fogyasztas mar gyerekkorban is a napi ajanlott mennyiseg alatt van a nepesseg 
koreben. A gyiimdlcsdk es zdldsegek szamos letfontossagu tapanyag nelkiilbzhetetlen forrasai, 
kiilondsen ertekes a vitamin-, asvanyi anyag es rosttartalmuk. Mindezen tapanyagok hozzajarulnak 
ahhoz, hogy egeszsegesek es energikusak legyiink, valamint segitenek egeszseges testtomegunk 
megdrzeseben.

A Magyar Dietetikusok Orszagos Szovetsegenek (MDOSZ) ajanlasa szerint a gyerekeknek legalabb 4 
adag zoldseget vagy gyiimdlcsot kellene fogyasztaniuk naponta, amibol legalabb 1 adag friss vagy 
nyers kell, hogy legyen.

A Jdzsefvarosi Ovodak Tagdvodaiban a JOK Pedagogiai Programja szerint a gyermekek a napi 
haromszori etkezessel tapanyagszuksegletiik % reszet az dvodaban kapjak. Az ovoda feladata, hogy 
folyamatosan kiserje figyelemmel a gyermekek etrendjet, hogy kellden valtozatos es megfelelo 
tapanyag osszetetelii legyen. Fontos, hogy az Intezmeny/Tagdvodak vezetoi, az dvodapedagogusok a 
szabalyozasokban foglaltakra figyelemmel minden esetben a sziilokkel egyiittmukodve alakitsak ki a 
gyermekek taplalkozasi szokasait. A Jdzsefvarosi Ovodak Tagovodai maximalisan odafigyelnek a 
gyiimdlcsdk es zdldsegek fogyasztasanak osztonzesere. Az etkezesi szokasokat ugy alakitjak ki, hogy 
minel kevesebb varakozasi idb legyen, jdl szervezetten, a jatekido megnoveles erdekeben, igy 
mindennap megfelelo mennyisegii gyiimolcs keriil a tanyerra. Ez jelenleg egyreszt a kozetkezetes, 
masreszt a sziilok segitsegevel oldhatd meg. A napi gyumolcsfogyasztas tamogatasa mindenkeppen 
egy olyan kezdemenyezes lehet a jbvoben, ami a gyermekek napi friss gyiimolcsfogyasztasat, es 
egeszseges eletmodra neveleset segiti.

Az elozetes felmeresek szerint, egy gyermek/napi gyiimolcsadagja (az dvodaban) kb. 50 g, tekintettel 
arra, hogy nem a teljes gyiimolcsfogyasztast kell intezmenyi keretek kozott biztositani a gyermekek 
szamara. A 2021. oktober 1-jei statisztika alapjan a Jdzsefvarosi Ovodak gyermekletszama 1103 fo. A 
Jdzsefvarosi Ovodak Intezmenyvezetoje felmerte a Tagovodak kozetkeztetesen feliili gyiimolcs igenyet.
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A jelen eldterjesztes 1. szamu melleklete tartalmazza a tagdvoda-vezetok altal szubjektiven 
megallapitott mennyisegeket.

Az ovodasok jelenleg is kapnak a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet szerinti kbtelezo mennyisegu 
gyumolcsot es zoldseget a kozetkeztetes kereteben. Am a napi friss gyumolcsot-zoldseget ez az EMMI 
rendelet nem hja eld, ezert a jelenlegi szolgaltatason felul javaslom kiegesziteni a gyermekek 
elelmezeset.
A Friss gyumolcs-zoldseg programot az Onkormanyzat a „Jdzsefvarosi Ovodakban friss gyumoks- 
zoldseg biztositasa” targyu, kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljarasban kereteben 
kivanja megvaldsitani. A beszerzesi eljaras lefolytatasat kovetoen a Jozsefvarosi Ovodak Pedagogiai 
Programjanak mellekletet tartalmazd Egeszsegfejlesztesi Program az Intezmenyvezetd es a Fenntartd 
egyiittmukodese altal modositasra kerul a „Friss gyiimolcs-zdldseg programma!” a beszerzesi eljaras 
eredmenye szerint. Ez a program az eldzetes tervek es a sziikseges egyeztetesek lefolytatasa utan 
elorelathatoan a 2022/2023. nevelesi ev elejen (2022. szeptember 01. napjatol) indulhat el.

A bevezetesre kertilo „Friss gyiimolcs-zdldseg program kereteben Onkormanyzatunk torekedni fog arra, 
hogy a gyermekek reszere biztositani kivant gyumolcs-zoldseg legalabb egy resze dkoldgiai 
gazdalkodasbdl es ostermeloktol szarmazzon.

II. A beterjesztes indoka
Az Onkormanyzat fenntartasaban miikddd Jozsefvarosi Ovodakban torteno friss napi gyiimblcs, zoldseg 
fogyasztas erdekeben torteno program 2022. szeptember 01. napjatol torteno bevezetese erdekeben 
sziikseges, hogy a kepviseld-testiilet donteset meghozza.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, hogy a Jozsefvarosi Ovodakban mielobb megvaldsuljon a „Friss gyiimolcs-zdldseg 
program".
A dontes penziigyi fedezetet igenyel. A „Friss gyumolcs-zoldseg program” bevezetesere az 
Onkormanyzat fenntartasaban mukodo Jozsefvarosi Ovodakban eldzetes becsles alapjan bruttd 6 millio 
Ft/nevelesi ev osszegu penziigyi fedezet sziikseges, amely a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 
24.) onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztosithato.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.) 
23. § (5) bekezdes 10. pontjaban foglaltak szerint a keriileti onkormanyzat feladata kulondsen az dvodai 
ellatas biztositasa.

A Motv. 10. § (2) bekezdese alapjan a helyi onkormanyzat - a helyi kepviseld-testiilet vagy a helyi 
nepszavazas dontesevel - onkent vallalhatja minden olyan helyi kdziigy bnalld megoldasat, amelyet 
jogszabaly nem utal mas szerv kizardlagos hataskdrebe. Az onkent vallalt helyi kdziigyekben az 
onkormanyzat mindent megtehet, ami jogszaballyal nem ellentetes. Az onkent vallalt helyi kbzugyek 
megoldasa nem veszelyeztetheti a torveny altal kotelezoen eloirt onkormanyzati feladat- es hataskorok 
ellatasat, finanszirozasa a sajat bevetelek, vagy az erre a celra biztositott kulon forrasok terhere 
lehetseges.

A nemzeti kbznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny (tovabbiakban: Nkt.) 5. § (2) bekezdese szerint 
az dvodai neveles alapelveit az Ovodai neveles orszagos alapprogramja hatarozza meg. Az ovodak az 
Ovodai neveles orszagos alapprogramja alapjan keszitik el helyi pedagogiai programjukat.

Az Ovodai neveles orszagos alapprogramjardl szdld 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet ertelmeben, az 
Ovodai neveles orszagos alapprogramja a hazai ovodai nevelestortenet hagyomanyaira, ertekeire, 
nemzeti sajatossagaira, a pedagogiai es pszichologiai kutatasok eredmenyeire, a nevelesiigy 
nemzetkdzileg elismert gyakorlatara epitve, Magyarorszag Alaptorvenyenek ertekeit es Magyarorszag 
altal alairt nemzetkozi szerzodesekben vallalt kbtelezettsegeket figyelembe veve - meghatarozza a 
magyarorszagi ovodakban folyo pedagogiai munka alapelveit.

Az Nkt. 69 § (2) bekezdes c) pontja szerint a nevelesi-oktatasi intezmeny vezetoje felel a nevelbtestiilet 
jogkorebe tartozd dbntesek elokesziteseert, vegrehajtasuk szakszerii megszervezeseert es ellenorzeseert, 
a 83. § (2) bekezdes h) pontja alapjan a fenntartd ertekeli a nevelesi-oktatasi intezmeny pedagogiai 
programjaban meghatarozott feladatok vegrehajtasat, a pedagogiai-szakmai munka eredmenyesseget. 
Ugyanezen torveny 4. § 9. pontja alapjan fenntartd az a termeszetes vagy jogi szemely, aki vagy amely a 

3



koznevelesi feladat ellatasara valo jogosultsagot megszerezte, vagy azzal rendelkezik, es a koznevelesi 
intezmeny mukodesehez sziikseges feltetelekrol gondoskodik (a Jozsefvarosi Ovodak eseteben fenntarto 
a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat).
Az Nkt. 26. § (1) bekezdese alapjan a nevelo es oktato munka az ovodaban, az iskolaban, a 
kollegiumban pedagogiai program szerint folyik. A pedagbgiai programot a nevelotestiilet fogadja el es 
az intezmenyvezeto hagyja jova. A pedagogiai program azon rendelkezeseinek ervenybelepesehez, 
amelyekbol a fenntartora tobbletkotelezettseg harul, a fenntarto egyetertese sziikseges.
A Motv. 41. § (3) bekezdese alapjan onkormanyzati dontest a kepviselo-testiilet, a helyi nepszavazas, a 
kepviselo-testiilet felhatalmazasa alapjan a kepviselo-testiilet bizottsaga, a reszonkormanyzat testiilete, a 
tarsulasa, a polgarmester, tovabba a jegyzo hozhat.
A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onk. rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 7. melleklet 1.2.5. es 
1.4.1. pontjai alapjan, a Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 
pedig az SZMSZ 2.4.1. pontja javasolja a kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.
A Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eldterjesztest nyilvanos iilesen 
kell targyalni. Az SZMSZ 30. § (2) bekezdese es a 6. melleklet 6. pontja alapjan a hatarozat 
elfogadasahoz minositett tobbseg sziikseges.

Kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Melleklet: Gyiimolcsigeny felmerese a tagovodakban

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
..../2022. (.) szamu hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi 
Ovodakban „Friss gyiimolcs-zdldseg program” bevezetesehez sziikseges penziigyi fedezet 

biztositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy

1. a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi 
Ovodakban a 2022/2023. nevelesi evtol kezdodden, 2022. szeptember 01. napjatol bevezetesre 
keriild „Friss gyiimdlcs-zoldseg program”-ra a Jozsefvarosi Ovodak koltsegveteseben biztositja 
a penziigyi fedezetet a 2022/2023. nevelesi evre vonatkozoan brutto 6 millio Ft osszegben a 
2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (11.24.) onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos 
tartalek terhere torteno atcsoportositassal.

2. felkeri a polgarmestert, hogy az 1. hatarozati pont szerinti atcsoportositast a koltsegvetesi 
rendelet soron kovetkezb modositasaban vezesse at.

Felelds: polgarmester,
Hatarido: a 2. pont eseteben: az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (11.24.) 
onkormanyzati rendelet soron kovetkezo modositasa.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda, Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, Jozsefvarosi Ovodak.

Budapest, 2022. marcius 4.
Dr. Eross Gabor
alpolgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:
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Melleklet az eldterjeszleshez

Gyiimoksigeny felmerese a Jozsefvarosi Ovodak tagovodaiban

Tagovoda neve, csoportok 
szama

Gyiimolcs kg/csoport Osszesen

1.
Napraforgo

4 csoport

a teli idoszakban: alma, narancs, banan, 
mandarin, mango, ananasz / nyari idoszakban: 

sargadinnye, gorogdinnye, barack, korte, 
szilva / zoldsegek: sargarepa, kaposzta, uborka

5kg/het

63 g/gyerek
20kg/het

2.
Csodasziget

4 csoport

alma, banan, barack, szolo, szilva, nektarin, 
gorogdinnye, nektarin / zoldsegfelek: 

sargarepa, karalabe, uborka

2,5-3kg/het

36 g/gyerek
12 kg/het

3.
Gyerek-V irag

4 csoport
alma, korte, banan

4kg/het

53 g/gyerek
15-20kg/het

4.
Tiinderkert

4 csoport
idenyszeruen: alma, korte, banan, mandarin

10 kg/het

123 g/gyerek
30-40kg/het

5. Katica 6 csoport
5,8 kg/het

42 g/gyerek
35kg/het

6.
Mesepalota

5 csoport
idenyszeruen: alma, banan, narancs, nektarin, 

szilva, korte, repa, karalabe
2 kg/het

17 g/gyerek
10 kg/het

7.
Pitypang

6 csoport
alma, korte, banan, narancs

5,8 kg/het

66 g/gyerek
3 5 kg/het

8.
Szazszorszep

6 csoport

alma, korte / idenyszeruen: barack, szolo, 
szilva, gorogdinnye / zoldsegfelek: sargarepa, 

karalabe, siitotok

2,5-3kg/het

23 g/gyerek
15-18kg/het

9.
Ta-ti-ka

4 csoport
alma, banan, korte, idenyszeruen: 
gorogdinnye, oszibarack, szolo

4kg/ het

45 g/gyerek
18 kg/het

10.
Varunk Rad

4 csoport
barmilyen gyumolcsot koszonettel fogadnak

5 kg/het

62,5 g/gyerek
20kg/het

11.
Viragkoszorii

4 csoport
alma, banan, sargabarack, nektarin, szolo, 

szilva, korte, mandarin, gorogdinnye
2,5-3kg/het

41 g/gyerek
12 kg/het

Osszesen 240 kg/het


