
 

 

Dokumentum címe: 1. Önkormányzati fenntartású intézmények 

összesítése, helyzetelemzés workshop - összefoglaló 

Pályázati tevékenység: 

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – 

különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, 

gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által 

üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó 

intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell 

kidolgozása 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 



 

 

Bevezetés 

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a „Szervezetfejlesztés a 
konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” projekt keretében 
lebonyolított „Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, 
helyzetelemzés” műhelymunka (WS) 1. alkalom összegzését, az eredmények 
leírását tartalmazza jelen dokumentum. 

Egy nyitó prezentációval ismertettük az „Étkeztetéssel kapcsolatos feladat 
ellátási és finanszírozási modell” tanácsadási tevékenységet. Bemutattuk a 
módszertant és felhívtuk a figyelmet a műhelymunka sajátosságaira, különös 
tekintettel a tanácsadói szerepre, hangsúlyozva, hogy a tanácsadási folyamat 
nem tréning vagy előadás jellegű. Kiemeltük, hogy az Önkormányzat 
étkeztetéssel kapcsolatos feladataiban érintett és érdekelt résztvevők aktív 
közreműködésére van szükség a projekt sikeres lebonyolításához. Az 
Önkormányzat projekt céljainak tudatosítására kiemelt figyelmet fordítottunk. 

A jelen lévő, főként az étkeztetési feladatok végrehajtásában érdekelt 
résztvevőkkel ezen alkalom során a közétkeztetés általános állapotát tekintettük 
át. 

 

Környezeti tényezők 

A környezeti tényezők figyelembe vétele minden feladat ellátás, minden folyamat 
elemzés során fontos annak érdekében, hogy megérthessünk olyan 
momentumokat is, amelyek az analitikus elemzések alapján nem 
magyarázhatóak egyértelműen. 

Miskolc Megyei Jogú Város az ország harmadik legnagyobb népességű vidéki 
városa, mintegy 167 ezer állandó lakossal. A népesség, hasonlóan más, a Keleti 
régióban fekvő településhez, csökkenő tendenciát mutat.  

A város méretéből adódóan az általános iskolák száma magas, több középfokú és 
szakképző intézmény van a városban. Miskolc életének meghatározó tényezője a 
felsőfokú képzést ellátó Miskolci Egyetem, amely 6 egyetemi, 2 főiskolai karból, 3 
egyéb kutatási és oktatási egységből, valamint 4 kutatóközpontból áll. Méretére 
jellemző, hogy összlétszáma megközelíti a város lakosságának tíz százalékát: ez 
körülbelül 800 fő oktatót, kutatót és 14 000 fő hallgatót jelent. 



 

 

Az egykori nagyipari termelés még ma is meghatározza a népesség összetételét. 
Az ipar szűkülésével a munkanélküliek száma nőtt. Jelenleg 10% felettire tehető 
az álláskeresők száma. Az egykori keresetek ma a nyugdíjak mértékében 
mutatkoznak meg, így a szociálisan segítségre szoruló idősek száma sem 
alacsonyabb az országos, nagyvárosi átlagnál. A rosszabb szociális helyzetben 
lévők aránya tükröződik az étkezési térítési díjtámogatásban részesülők 
számában is. 

Projekt koncepció 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program 
keretében megvalósuló, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0047 kódszámú projekt 
„Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása” 
fejlesztési terület szakmai koncepciójaként a következőket fogalmazta meg: 

„A feladat beavatkozási területhez illeszkedő, további megvalósuló tevékenység 
az étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozására irányul. Ennek 
alátámasztását az a probléma adja, hogy a megváltozott önkormányzati funkciók 
keretein belül kialakulhatnak nem eléggé hatékony helyzetek, amelyek mind a 
lakosság elégedettségének romlását, mind pedig az önkormányzat működésének 
hatékonyságát veszélyeztethetik. Célunk, hogy működőképes megoldásokat 
keressünk, és az étkeztetésben érintett szolgáltatásnyújtók egy jól működő 
modellbe integrálódjanak. 

A tevékenység eredményeként átlátható válik az étkeztetéssel kapcsolatos 
intézmények rendszere, valamint rendelkezésünkre fog állni az a tanácsadói 
dokumentum, amely a megvalósításban és hatékonyság növelésében segíti 
önkormányzatunkat. 

A hatásokat tekintve kiemelendő, hogy a lakosság jólétének biztosításában nagy 
szerepet betöltő étkeztetési rendszer hatékonyabbá válik költségszempontból is a 
finanszírozási modell kidolgozása által.” 

A koncepció tehát a fókuszokat a stabil működésre (a nem eléggé hatékony 
helyzetek elkerülésére), a rendszer átláthatóságára, a szolgáltatásnyújtók 
egységes modellbe integrálhatóságára, illetve a költséghatékonyságra 
helyezi. 



 

 

A fejlesztési folyamat első fázisa  

A fejlesztési folyamat első fázisa, az „Önkormányzati fenntartású intézmények 
összesítése, helyzetelemzés (WS)” egy 3 alkalomból álló műhelymunka sorozat. 
Az alábbi táblázatban foglaltuk össze az első fázis célját, fókuszát és 
hatókörét. 

Az összesítés és helyzetelemzés célja 

Az ebben a fázisban elvégzett összegzés és feladat központú helyzetelemzés 
célja a jelenlegi helyzetről egy pillanatkép alkotása, amely a későbbi 
változtatások kiinduló mérföldköveként szolgálhat. A helyzetelemzés célja 
továbbá a projekt koncepcióban megfogalmazott átláthatóság elősegítése, a 
rendszer bemutatása a folyamat szempontjából. 

A helyzetfeltárás fókusza 

A közétkeztetésben részt vevő intézmények, szervezetek feladataira 
fókuszálunk a feladatból kiinduló helyzetelemzés során. Párhuzamosan a 
feladat ellátás feltérképezésével, már ebben a fázisban is vizsgáljuk a feladat 
ellátási folyamat hatékonyságát. 

A összesítés és a helyzetelemzési feladat terjedelme és hatóköre 

Szervezeti hatókör: Az önkormányzati feladat ellátás keretében végzett 
közétkeztetésben résztvevő és érintett szervezetek, intézmények feladataira 
terjesztjük ki a helyzetelemzést. 

Feladat hatóköre: A közétkeztetési feladatok és folyamatok, valamint a 
közvetlenül hozzájuk kapcsolódó támogató folyamatokra terjesztjük ki a 
helyzetfeltáró elemzést. A kapcsolódó támogató feladatokat és folyamatokat csak 
olyan mértékben vizsgáljuk, amilyen mértékű befolyással bírnak a közétkeztetési 
feladat ellátásra, annak eredményére. 

A helyzetelemzés és összesítés feltételei 



 

 

Az összesítés és helyzetelemzés célja 

Személyi feltételek: Az Önkormányzat érintett területeinek a közétkeztetési 
feladatról releváns információkkal bíró, döntéshozó és operatív feladatokat ellátó 
munkatársainak aktív részvétele szükséges a helyzetelemzés sikeres 
elvégzéséhez. A közétkeztetési feladatokat ténylegesen ellátó, vagy azokban 
fontos területeken közreműködő intézmények és szervezetek vezetőinek, 
munkatársainak részvétele szükséges feltétel a helyzetelemzés megfelelő szintű 
elkészítéséhez. 

Adtok, információk: Az összesítés elkészítéséhez, a teljes áttekintést adó 
helyzetképhez szükséges az Ön kormányzat fenntartásában álló intézményekre 
vonatkozó adatokra. A közétkeztetési feladatok terjedelmének és érintettjeinek 
meghatározásához az adott részfeladat, vagy folyamat statisztikai jellegű 
adataira (például adagszámok, étkezési létszám) is szükség van. Az információk, 
releváns adatok áttekinthető és könnyen értelmezhető formában, célszerűen 
táblázatokba rendezve szükségesek a hatékony munkához. 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közétkeztetési 
feladatait ellátó szervezetek 

Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés XII-370/3786/2012. 
számú rendeletével 2013. január 1. dátummal megalapította az Önkormányzat 
közétkeztetési feladatainak egy részét is ellátó Miskolci Közintézmény-
működtető Központot, rövid elnevezéssel az MKMK-t. Az Önkormányzat ezen 
döntése már a megváltozott feladat ellátási rendhez igazodó szervezeti 
változtatások része volt. 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének IX-262/3443/2012. számú 
határozatával az Önkormányzat fenntartásában működő több szociális és 
gyermekvédelmi intézményt összevont. A jogutód intézmény 2013. január 1-től 
a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi 
Intézmény – Módszertani Központ. elnevezést kapta. Általánosan használt 
rövidítése: MESZEGYI. Az intézmény fenntartói feladatait a Közgyűlés VI-
144/4981/2013. számú határozata alapján a Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás kapta meg. Közétkeztetési feladatokat bölcsődés 



 

 

korúak és időskorúak részére a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
szakmai feladatai keretében lát el. 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IX-262/3443/2012. számú határozatával 
döntött a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon 
fenntartói jogának Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2013. július 
1. napjától történő átvételéhez. Az Őszi Napsugár Otthon az idősek bentlakásos 
ellátásának keretében közétkeztetési feladatokat lát el. 

A következő táblázatokban a közétkeztetési feladat ellátásban részt vevő 
szervezetek alapadatait foglaltuk össze. 

Szervezet adatai 
Elnevezése Miskolci Közintézmény-működtető Központ (MKMK) 
Székhelye 3525 Miskolc, Városház tér 13. 
Címe 3525 Miskolc, Városház tér 13. 
Tevékenysége 811000 Építményüzemeltetés 

692000 Számviteli, könyvvizsgálói adószakértői 
tevékenység 
562900 Egyéb vendéglátás 

Vezetője Koszticza Kornél 
Irányítás gyakorlója Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

Szervezet adatai 
Elnevezése Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ 
(MESZEGYI) 

Székhelye 3525 Miskolc, Arany János u. 37. 
Címe 3525 Miskolc, Arany János u. 37. 
Tevékenysége 889900 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás 

bentlakás nélkül 
Vezetője Földessy Judit 
Irányítás gyakorlója Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás – Társulási 

Tanácsa 
 

Szervezet adatai 



 

 

Szervezet adatai 
Elnevezése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi 

Napsugár Otthon 
Székhelye 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. 
Címe 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. 
Tevékenysége 873000  Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

(Személyes gondoskodás keretében végzett szociális 
szakosított ellátás, Tartós bentlakásos ápolást, 
gondozást nyújtó intézmény, Idősek otthona) 

Vezetője Füleki Tímea 
Irányítás gyakorlója Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

  



 

 

 

Melléklet: Nyitó prezentáció az „Önkormányzati fenntartású 
intézmények összesítése, helyzetelemzés” 1. alkalomhoz  



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

Dokumentum címe: 2-3. Önkormányzati fenntartású intézmények 

összesítése, helyzetelemzés workshop - összefoglaló 

Pályázati tevékenység: 

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – 

különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, 

gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által 

üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó 

intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell 

kidolgozása 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  



 

 

Bevezetés 
Jelen dokumentumban összegezzük az „Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási 
és finanszírozási modell kidolgozása” tanácsadási tevékenység keretében a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál lebonyolított „Önkormányzati 
fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés” műhelymunka (WS) 2. és 
3. alkalmának eredményeit. 

Az első műhelymunka során összegyűjtöttük azokat az intézményeket, amelyek 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában vannak. 
Azonosítottuk az étkeztetésben részt vevő intézményeket, szervezeteket és az 
étkeztetésben betöltött szerepüket. 

A második és harmadik műhelymunka alkalmak során az étkeztetési feladatokra 
fókuszálunk. 

A 2. és 3. műhelymunka célja, és fókuszai  
Az „Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés (WS)” 
fejlesztési folyamat második és harmadik műhelymunka alkalmának célját, 
fókuszát és hatókörét az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

1. A 2. és 3. műhelymunka alkalom célja 
A műhelymunka résztvevőivel azt a célt tűztük ki, hogy egy átfogó, még 
részleteket nem tartalmazó képet alkossunk Miskolc Megyei Jogú Város 
étkeztetési feladat ellátási modelljéről. Nem vizsgáljuk a megelőző állapotot. 
Célunk kizárólag a jelenlegi állapot leírása. 

A 2. és 3. műhelymunka alkalom célja továbbá, hogy segítsen a résztvevőknek 
egy olyan nézőpontot találni, amelyből a saját területükön kívüli folyamatokat 
egyetlen egységes képként szemlélhetik. 

2. A 2. és 3. műhelymunka alkalom fókusza 
Jelen műhelymunka alkalmak során azokra az intézményekre fókuszálunk, 
amelyek érintettek Miskolc Megyei Jogú Város közétkeztetési feladatainak 
ellátásban. Az érintett szervezetek feladatait azonosítjuk és elhelyezzük az 
Önkormányzat étkeztetéssel kapcsolatos feladatinak rendszerében. 

3.  A 2. és 3. műhelymunkák terjedelme és hatóköre 



 

 

Szervezeti hatókör: A fókusznak megfelelően az étkeztetésben érintett 
intézményekre, szervezetekre terjesztjük ki az elvégzendő elemzéseket,  

Feladat hatóköre: Jelen műhelymunka alkalmak során csak az étkeztetési 
feladatokra és terjesztjük ki a vizsgálatot. Nem terjed ki a vizsgálat az 
Önkormányzat támogató, vagy pénzügyi feladataira. 

4.  A műhelymunka eredményességének feltételei 
Személyi feltételek: Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátásban szerepet 
játszó intézmények, szervezetek, valamint az Önkormányzat étkeztetéssel 
kapcsolatos feladat ellátási folyamatában aktívan részt vevő személyek 
részvétele feltétele a hatékony műhelymunkának. A szervezeti, intézményi 
vezetőkön kívül szükséges olyan személyek részvétele is, akik releváns, 
kiegészítő információkkal szolgálhatnak saját feladat ellátási területükről.  

Adatok, információk: Olyan szervezeti és feladat ellátási adatokra, 
információkra van szükségünk a műhelymunka sikeres lebonyolításához, 
amelyekből megrajzolható az átfogó, áttekintő kép Miskolc Megyei Jogú Város 
étkeztetési feladat ellátásának folyamatáról. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
étkeztetési feladat ellátásnak folyamata  

Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata részére törvény által előírt 
kötelezettség a gyermekek és szociálisan rászorultak számára lehetővé tenni a 
rendszeres táplálékhoz jutást, étkezési lehetőséget biztosítani számukra.  

Az Önkormányzat Közgyűlési rendeletei útján határozza meg azok körét, akik 
jogosultak az Önkormányzat intézményei által közétkeztetésben részt venni, 
továbbá a részvétel más jogszabályban nem rögzített feltételeit. A 
jogszabályokban meghatározott kötelezettségek alapján az Önkormányzat 
megfelelő Főosztályai és Osztályai előkészítik azokat az adatokat, amelyek 
alapján a Közgyűlés dönt és meghozza határozatait.  

A Közgyűlés döntései két fontos pillért jelentenek a feladat ellátást végző 
szervezetek, intézmények számára: Mennyi a feladatra szánt pénz a 
költségvetésben és kik az ellátottak. 



 

 

A Miskolc Megyei Jogú Város étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátásban részt 
vevő szervezetek saját költségvetésüket az Önkormányzat költségvetéséhez 
igazítva készítik el. Az egyes intézmények a feladat ellátás sajátosságainak és 
saját szervezeti felépítésüknek megfelelően az Közgyűlés határozataiban 
foglaltak szerint készítik el éves feladat ellátási tervüket. 

A közétkeztetési feladatokat az ellátottak köre szerint két fő csoportba 
sorolhatjuk: Gyermekek étkeztetése és szociális étkeztetés. A 
gyermekétkeztetésben 3 fő korcsoportot különböztetünk meg:  

 bölcsődés korúak,  
 óvodás korúak és  
 iskoláskorúak étkeztetését.  

 

A bölcsődés korúak étkeztetése több szempontból különleges: 

 szigorúbb egészségügyi és élelmiszerbiztonsági szabályok vonatkoznak rá 
 eltérő az ételek elkészítésének és tálalásának módja 
 más a normatív támogatás számításának módja 

 

Ezért a bölcsődei konyhák általában kisebbek és helyben, a bölcsődében kerültek 
kialakításra. Nyersanyag beszerzésük a magasabb minőségi követelmények miatt 
egyedi. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának étkeztetési feladat 
ellátásában ezért a hatékonyságot figyelembe véve a bölcsődei konyhákat nem 
integrálták a Miskolci Közintézmény-működtető Központ (MKMK) étkeztetési 
üzletágába. Mivel a normatíva számításban és az ellátás módjában is közelebb áll 
a szociális étkeztetéshez a bölcsődés korúak étkeztetése, ezért a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani 
Központ (MESZEGYI) feladat ellátási modelljébe illesztették azt be.  

Miskolcon a szociális étkeztetést két részre bonthatjuk: az idősek bentlakásos 
ellátása keretében végzett étkeztetésre és az egyéb (idősek otthoni ellátása 
kertében végzett, személyes gondoskodást igénylő, szenvedélybetegek, 
veszélyeztetett helyzetben lévők) étkeztetésére. 

A bentlakásos étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Őszi Napsugár Otthonában látják el. 



 

 

Az egyéb, nem bentlakásos étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani 
Központ látja el. 

Az alábbi ábra a fent leírt étkeztetési feladat ellátás modellt szemlélteti. 

Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzatának étkeztetéssel kapcsolatos 
feladat ellátásának nagy perspektívájú áttekintő folyamat modellje 

 

 

 



 

 

Dokumentum címe: 1-2. Vezetői konzultáció - összefoglaló 

Pályázati tevékenység: 

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – 

különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyer-

mekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett 

konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel 

- kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 



 

 

 

Bevezetés 
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál lebonyolított az „Étkeztetéssel 
kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása” tanácsadási te-
vékenység „Vezetői konzultáció” műhelymunka (WS) 1. és 2. alkalmának ered-
ményeit jelen dokumentumban összegezzük. 

A tanácsadó tevékenység első fázisában (három műhelymunka alkalom) során 
összegeztük a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lé-
vő intézményeket és étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátásban részt vevő in-
tézményeket, szervezeteket azonosítottunk. Meghatároztuk az étkeztetési fel-
adatok ellátásának felosztását, elvégeztük az étkeztetési feladatok ellátási fo-
lyamatának áttekintő, nagy perspektívájú áttekintését. Az áttekintő kép alapján 
megalkottuk a feladat ellátás folyamatának modelljét.  

Ezen két konzultációs műhelymunka alkalom során elsősorban az étkeztetéssel 
kapcsolatos feladat ellátásban érintett intézmények vezetőivel és élelmezésveze-
tőivel kezdtük meg  az étkeztetési feladatok részletes áttekintését. 

Az 1. és 2. vezetői konzultáció célja, és fókuszai  
1. Az 1. és 2. vezető konzultáció célja 
A konzultációs műhelymunka résztvevőivel abban állapodtunk meg, hogy ezen 
két alkalommal célunk az étkeztetési feladat ellátás folyamatának lehető 
legteljesebb leírása. 

A konzultációk célja továbbá, hogy az azokon részt vevő vezetők bepillantást 
nyerhessenek az eltérő feladat ellátási modellt alkalmazó intézmények működés-
be. Cél, hogy a vezetői konzultáció teret adjon a tényleges konzultáció-
nak, tudásmegosztásnak, közös problémák azonosításának. 

2. Az 1. és 2. vezetői konzultációk fókusza 



 

 

A konzultációk során a Miskolc Megyei Jogú Város étkeztetési feladat ellátásban 
közreműködő intézmények működési folyamataira fókuszálunk.  

Meghatározzuk az intézmények által végzett egyes feladatokat és azok terjedel-
mét. Kijelöljük azokat a területeket, amelyek további vizsgálatát szükségesnek 
látjuk. 

  



 

 

3. Az 1. és 2. vezetői konzultációk terjedelme és hatóköre 
Szervezeti hatókör: Jelen konzultációk során a Miskolci Közintézmény-
működtető Központ (MKMK), a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ (MESZEGYI), valamint a Mis-
kolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon feladat ellátására 
terjesztjük ki a vizsgálatot. 

Feladat hatóköre: Az 1. és 2. vezetői konzultáció során az étkeztetéssel kap-
csolatos tevékenységeket, folyamatokat vizsgáljuk. A feladat hatóköre nem ter-
jed ki az MKMK gazdasági segítő és intézmény üzemeltetői feladataira, valamint 
a MESZEGYI és az Őszi Napsugár Otthon szociális gondozási, személyes gondos-
kodási szakfeladataira. 

4.  A konzultációk eredményességének feltételei 
Személyi feltételek: A hatékony munka, a tényleges konzultációs műhelymun-
ka kialakítása megköveteli, hogy a MESZEGYI, az MKMK a főzőkonyhát üzemelte-
tő óvodák és az Őszi Napsugár Otthon étkeztetéssel kapcsolatos feladataiban 
aktívan részt vevő vezetői, élelmezésvezetői, valamint az Önkormányzat érintett 
osztályainak releváns információkkal rendelkező munkatársai jelen legyenek. 

Információk: A szervezeti hatókörben szereplő intézmények feladat ellátási és 
finanszírozási adataira, egyes folyamatok összehasonlítására alkalmas mutató-
számok szükségesek ahhoz, meg tudjuk határozni a folyamatok nagyságrendjét 
és kiterjedtségét. 

A Miskolci Közintézmény-működtető Központ 
(MKMK) étkeztetési feladat ellátási folyamatának át-

tekintése  
Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata a megváltozott feladat ellátási 
rendre reagálva megalapította a Miskolci Közintézmény-működtető Köz-
pontot (MKMK), mint önálló költségvetési szervet. Az MKMK önálló rész-
egysége, „üzletága” kizárólag a gyermekétkeztetés feladatait látja el. 

Az MKMK a gyermekétkeztetési feladatokból az óvodás korúak és az isko-
láskorúak étkeztetését látja el. Feladata a főzőkonyhák és tálalókonyhák 



 

 

üzemeltetése, a megfelelő adagszámú étel előállítása és eljuttatása a fo-
gyasztókhoz, a gyermekekhez. 50 iskolai és 32 óvodai konyhában tálalják 
az ételt a gyermekek részére. Ebbe beletartozik az Miskolci Éltes Mátyás 
Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény is. 

Az óvodák nem mindegyikében az MKMK látja el az étkeztetési feladato-
kat. Három óvoda különálló, saját főzőkonyhával rendelkezik, egy óvodá-
nak az ellátását pedig a vele egy épületben lévő bölcsőde főzőkonyhája 
végzi. 

A 2014 szeptemberétől nagyobb hangsúlyt kapó diétás étkeztetés felada-
tát is az MKMK látja el egyik főzőkonyhájából. 

 

Az MKMK étkeztetéssel kapcsolatos feladatainak felsorolása: 

 Főzőkonyhák üzemeltetése. 
 Tálalókonyhák üzemeltetése. 
 Beszerzés (közbeszerzéssel). 
 Ételek elkészítése (főzés). 
 Tálalás/étkeztetés. 
 Kiszállítás saját autóval (3 autó, 8 helyre). 
 Kiszállított értékesítés (vendégétkeztetés). 
 Kiszállítás vállalkozóval (64 helyre). 
 Lakossági vevők felé értékesítés (vendégétkeztetés). 
 Étkeztetési díjak beszedése (saját alkalmazott gazdasági ügyintéző/ 

élelmezésvezető). 
 Napi adagszámok előzetes jelentése (a díjak beszedését ellátók 

jelentik az óvodavezetők és a pedagógusok közreműködésével). 
 Számlázás (intézményeknél helyben). 
 Könyvelés (központilag az MKMK gazdálkodási szolgáltatásai 

keretében). 



 

 

Az önálló főzőkonyhákkal rendelkező óvodák étkez-
tetési feladat ellátási folyamatának áttekintése 

Három óvoda rendelkezik konyhával. Ezek egy rendszerben működnek, 
étkeztetésvezető irányítja a főzési, étkeztetési feladatokat. 

Feladatok: 

 Főzőkonyhák üzemeltetése. 
 Létszámadatok jelentése (óvónők). 
 Térítési díjak beszedése (alkalmazott, élelmezésvezető). 
 Számlázás helyben. 
 Beszerzés (közbeszerzéssel) 
 Főzés, ételkészítés. 
 Tálalás, étkeztetés. 
 Dolgozói és vendégétkeztetés. 
 Kiszállítás vállalkozóval. 
 Könyvelés (központilag az MKMK gazdálkodási szolgáltatásai 

keretében). 

A MESZEGYI keretében működő bölcsődék étkezteté-
si feladat ellátási folyamatának áttekintése  

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10 bölcsődét tart fenn. A böl-
csődék működtetését, a személyes gondoskodást biztosító szakfeladatokat 
a MESZEGYI látja el. A bölcsődékben önálló főzőkonyhák működnek. Ebből 
egyik főzőkonyha a bölcsődével egy helyen lévő óvoda részére is főz. 

Feladatok: 

 Főzőkonyhák üzemeltetése (MESZEGYI) 
 Főzés, ételkészítés 
 Étkeztetés 
 Dolgozói étkeztetés 
 Vendégétkeztetés elvitellel 
 Térítési díjak beszedés (2 fő) 



 

 

 Létszám jelentése (bölcsődevezető) 
 Egyedi beszerzés 
 Számlázás helyben 
 Könyvelés (MESZEGYI Gazdasági Igazgatóságán központilag) 

 

A gyermekétkeztetés áttekintés után megkezdtük a szociális étkeztetés 
feladatainak részletes számba vételét. Az idő rövidsége miatt azonban ezt 
a 2. vezetői konzultáció időtartama alatt nem tudtuk befejezni. Megálla-
podtunk a résztvevőkkel, hogy a 3. vezetői konzultáció értékelő, javasla-
tokat megfogalmazó fázisa előtt ezen terület elemzését folytatjuk. 



 

 

Dokumentum címe: 3. Vezetői konzultáció - összefoglaló 

Pályázati tevékenység: 

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – 

különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyer-

mekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett 

konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel 

- kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 



 

 

 

Bevezetés 
Jelen dokumentumban a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál folyó 
szervezetfejlesztési projekt „Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszí-
rozási modell kidolgozása” tanácsadási tevékenység „Vezetői konzultáció” mű-
helymunka (WS) 3. alkalmának eredményeit foglalja össze.  

A megelőző két Vezetői konzultáción részletesen áttekintettük a Miskolci Közin-
tézmény-működtető Központ (MKMK) és a Miskolci Egyesített Szociális, Egész-
ségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ (MESZEGYI) 
gyermekétkeztetéshez (iskolákhoz, óvodákhoz és bölcsődékhez) kapcsolódó ét-
keztetési feladatait. 

Megkezdtük a MESZEGYI szociális étkeztetési feladat ellátás folyamatának vizs-
gálatát.  

Jelen, 3. konzultációs műhelymunka alkalom során folytatjuk a szociális étkezte-
téssel kapcsolatos folyamatok áttekintését, majd összegezzük a megállapításokat 
és javaslatokat fogalmazunk meg a feladat ellátási modell, illetve a finanszíroz-
hatóság terültére vonatkozóan. 

A 3. vezetői konzultáció célja, és fókuszai  

1. A 3. vezető konzultáció célja 
Jelen konzultációs alkalom célja az összesítő és megelőző konzultációs mű-
helymunkák eredményének összefoglalása, következtetések levonása és 
azok alapján javaslatok megfogalmazása. 

Jelem, 3. műhelymunka során célunk az is, hogy befejezzük a szociális étkezte-
téssel kapcsolatos feladat ellátási folyamatok vizsgálatát. 

2. A 3. vezetői konzultációk fókusza 



 

 

Jelen, értékelő és javaslattevő vezetői konzultáció során az előző műhelymunkák 
folyamán a Miskolc Megyei Jogú Város étkeztetési feladat ellátásának modelljéről 
alkotott képre, a közreműködő intézmények működési folyamataira fókuszá-
lunk. Azokat a lehetőségeket és területeket keressük, ahol az értékelés alapján 
beavatkozva mind a működés, mind a finanszírozás területén pozitív változásokat 
érhetünk el. 

3. A 3. vezetői konzultációk terjedelme és hatóköre 
Szervezeti hatókör: Ezen, 3. vezetői konzultáción folytatott vizsgálatot a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani 
Központ (MESZEGYI) és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Nap-
sugár Otthon működésének szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási 
folyamataira terjesztjük ki. 

Feladat hatóköre: A 3. vezetői konzultáció során Miskolc Megyei Jogú Város ét-
keztetési feladat ellátásának teljes egészéről alkotott kép értékelése a fel-
adat. 

4.  A konzultációk eredményességének feltételei 
Személyi feltételek: Mivel a 3. vezetői konzultáció az értékelés és javaslatok 
megfogalmazásának színtere, így minden, az étkeztetéssel kapcsolatos fel-
adatok ellátásban érintett intézmény, szervezet, önkormányzati egység (fő-
osztály, osztály) megfelelő információkkal rendelkező, valamint a döntéshozás-
ban hatókörrel rendelkező munkatársának részvétele szükséges a megalapozott 
értékeléshez és javaslattételhez. 

Információk: Az eredményes munka feltétele, hogy a konzultáción részt vevők 
rendelkezzenek a tanácsadási folyamat megelőző alkalmain összegyűjtött és 
rendszerezett információkkal, ismerjék a releváns adatokat. A javaslatok megté-
teléhez szükséges, hogy rendelkezésre álljanak megfelelő adatok a finanszírozás-
sal kapcsolatban. 



 

 

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvé-
delmi Intézmény – Módszertani Központ (MESZEGYI) étkez-

tetési feladat ellátási folyamatának áttekintése  
Az előző, 2. Vezetői konzultáció során megkezdtük a szociális étkeztetéssel kap-
csolatos feladat ellátás részletes vizsgálatát. Mind a MESZEGYI, mind az Őszi 
Napsugár Otthon vonatkozásában rögzítettünk adatokat. Jelen műhelymunka 
során ezen vizsgálatokat befejeztük és az eredmények rövid összefoglalást a kö-
vetkezőkben adjuk meg, először a MESZEGYI feladat ellátásának folyamatát ösz-
szefoglalva. 

A MESZEGYI (a bölcsődéket külön véve) 3 főzőkonyhában készít ételeket. Fel-
adata az étkeztetés területén az időskorúak és szociálisan rászorultak megfelelő 
étkeztetésének biztosítása. A 3 főzőkonyhához 12 tálalókonyha tartozik, ahol 
helyben étkeztetést, ételhordókba történő tálalást végeznek. Egy helyszínen, a 
Családosok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona részére – gaz-
daságossági szempontokat figyelembe véve, – vásárolt étkeztetést biztosítanak. 
Mindhárom főzőkonyhán van helyben tálalás. A tálalókonyhákba badellákban tör-
ténik a kiszállítás, ott helyben tálalják helyi étkeztetésre, illetve ételhordókba 
adagolják. A tálalókonyhák szociális szolgáltató központokban vannak. Dolgozói 
étkeztetést 40 telephelyen biztosítanak. Vendégétkeztetést a 12 tálalókonyhából 
elvitellel biztosít a MESZEGYI.  

A MESZEGYI étkeztetéssel kapcsolatos feladatai: 

 3 főzőkonyha működtetése 
 12 tálalókonyha működtetése 
 Beszerzés (közbeszerzés) 
 Főzés 
 Szociális étkeztetés biztosítása helyben tálalással. 
 Szociális étkeztetés biztosítása levitelre. 
 Szociális étkeztetés biztosítása kiszállítással. 
 Kiszállítás (egyéni ellátottakhoz alvállalkozóval). 
 Dolgozói étkeztetés kiszállítással. 
 Vásárolt étkeztetés beszerzése CSÁA/GYÁO részére 
 Dolgozói étkeztetés (40 telephely). 
 Vendégétkeztetés 15 konyhában elvitellel. 



 

 

 Térítési díjak beszedése („háznál”: szociális gondozók végzik készpénzben, 
csekk, átutalás útján is lehetséges a fizetés, 12 szolgáltatási központban a 
vezető helyettes végzi). 

 Számlázás (helyben). 
 Műszaki karbantartási feladatok (MESZEGYI Gazdasági Igazgatóság 

koordinálja). 
 Könyvelés (MESZEGYI Gazdasági Igazgatóság látja el). 

 

A MESZEGYI étkeztetéssel kapcsolatos feladatait az Élelmezési Osztály koordinál-
ja, amely a konyhák műszaki karbantartásával és a gazdálkodási feladatok ellá-
tásával kapcsolatban szoros együttműködésen van a Gazdasági Igazgatósággal. 

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár 
Otthon étkeztetési feladat ellátási folyamatának áttekintése  

Az Őszi Napsugár Otthon az időskorúak bentlakásos étkeztetési feladatait is ellát-
ja a szakfeladatok mellet. 4 helyszínen biztosít étkeztetést az ellátottak számára. 
Kettő helyszínen főzőkonyhát, kettő helyszínen tálalókonyhát működtet. 

Az Őszi Napsugár Otthon étkeztetéssel kapcsolatos feladatai a következők: 

 Főzőkonyhák üzemeltetése. 
 Tálalókonyhák üzemeltetése. 
 Beszerzés (közbeszerzéssel). 
 Tálalás és étkeztetés (egyedi kitálalással is). 
 Kiszállítás tálalókonyhákba. 
 Létszámok jelentése (gondozási vezetők). 
 Térítési díjak beszedése (4 telephelyen, 1 személy csak ezzel foglalkozik, 

részlegvezetők közreműködnek). 
 Könyvelés (egy helyen történik). 

 

Az idősek bentlakásos étkeztetése speciális, részben a diétás igényeket, részben 
az időskorúak jelenleg szokásostól eltérő ízlésvilágának megfelelő kívánságok 
kielégítést is szolgálja. Mivel ez utóbbiak nem esnek egybe a várhatóan 2014 
szeptembertől életbe lépő szabályozással, ezért az Őszi Napsugár Otthon újabb 
kihívásokkal néz szembe, 



 

 

Értékelés és javaslatok 
Az étkeztetési feladatok részletes elemzésének befejezését követően kiértékeltük 
a jelenlegi helyzetet 

Főbb megállapításaink: 

Az MKMK, a MESZEGYI is viszonylag új intézményeknek tekinthetők. Az Őszi 
Napsugár Otthon sem régen került az Önkormányzat fenntartásába. Ezért műkö-
désüket csak áttekinteni tudjuk, de megfelelő mérföldkövekre alapozott vizsgálat 
nélkül nem lehet felelős javaslatokat tenni a feladat ellátási modell megváltozta-
tására. Ezek a mérföldkövek azonban nem állnak még rendelkezésre. 

A 2013 és 2014 évi adatok szolgálhatnak mérföldövekként, amelyek alapján a 
későbbi időszakokra lehet releváns és megbízható kijelentéseket tenni. A 2014 
év második félévének lezárása után lehetséges a tanácsadó meglátása szerint 
megalapozott javaslatokat tenni egy esetleges átalakításra a feladat ellátás és 
finanszírozási modell tekintetében. 

Megfogalmaztunk néhány kérdést, amelyek (későbbi) megválaszolásával megfe-
lelő döntéseket lehet hozni a feladat ellátás rendszerének finomításaira. Egy tel-
jes változtatást megalapozó, vagy éppen elvető döntéshez véleményünk szerint 
2015 első félévének zárásig célszerű várni. 

Kérdéseink: 

 Mi az akadálya annak, hogy az MKMK átvegye a bölcsődéket? 
 A MESZEGYI 3 konyháját lehet-e egyetlen központi konyhába telepíteni? 
 A jelenleg elkülönülten működő 3 óvodai konyha bekerülhet-e az MKMK 

rendszerébe? 
 Az Őszi Napsugár Otthon két főzőkonyhája egyetlen nagyobb konyhával 

kiváltható-e? 
 Lehet-e növelni a vendégétkeztetésből származó bevételeket? 
 Lehet-e szervezet átalakítással növelni a hatékonyságot? 
 A működés hatékonyságát mennyire befolyásolja a kommunikáció? 

 

A feltett kérdésekre jelenleg a fent bemutatott okok miatt nem lehet teljes mér-
tékben kielégítő válaszokat kapni. Fontos azonban, hogy ezeket a kérdéseket 
szem előtt tartva végezzék el a következő, már a jelenlegi modell eddigi műkö-



 

 

désre, mint bázisra alapozott, vizsgálatokat és értékelést 2015 első félévének 
lezárásaként. 

A kérdésekkel kapcsolatos javaslatainkat az „Értékelés és javaslatok” címet vise-
lő back office tanácsadói dokumentumban fogalmaztuk meg. 



 

 

Dokumentum címe: Értékelés és javaslatok megfogalmazása – Tanácsadói 

dokumentum 

Pályázati tevékenység: 

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – 

különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyer-

mekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett 

konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel 

- kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
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Bevezető 

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az ÁROP 1.A.5 - 2013 „Szervezet-
fejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” projekt kereté-
ben lebonyolított műhelymunkák (WS) során elvégzett összesítések, helyzetelemzé-
sek összegzését és a back office munka eredményeit foglalja össze ez a tanácsadói 
dokumentum. 

Miskolc Megyei Jogú Város területén, a város méreténél, népességénél fogva, jelen-
tős számú lakos vesz részt a közétkeztetésben. A gyermekétkeztetés révén az Ön-
kormányzat valójában családokkal és nem egyes személyekkel áll kapcsolatban. Így 
a népesség jóval nagyobb hányadát érintik a közétkeztetéssel kapcsolatos ügyek, 
mint az ellátottak tényleges száma. A közétkeztetés tehát egy nagyon széles felület, 
ahol az Önkormányzat és a lakosság kapcsolódik. Az Önkormányzat munkájának 
lakossági megítélése tehát függ a közétkeztetéstől, az abban érintettek elégedettsé-
gétől. Az étkeztetés nemcsak a lakosság vélekedésére, de egészségi állapotára is 
hatással van. A gyermekek étkezési szokásainak kialakításában, az egészséges 
életmódra nevelésben, így a lakosság későbbi egészségi állapotának alakításában 
kiemelt fontossággal bír az étkeztetés. Ezen fejlesztési projekt célja, hogy áttekintést 
adjon az Önkormányzat feladat ellátási körébe eső közétkeztetés jelenlegi helyzeté-
ről és annak alapján javaslatokat fogalmazzon meg az étkeztetéssel kapcsolatos fel-
adat ellátás és finanszírozási modell hatékonyabbá tételére. 

A helyzetelemzést és az intézmények összesítését az értékelő és elemző vezetői 
konzultációkat három-három workshop alkalom során végeztük. A műhelymunkák 
mellett adatgyűjtést is végeztünk az egyes területek képviselőinek, munkatársainak 
bevonásával. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. január 1. dátummal megalapította 
a Miskolci Közintézmény-működtető Központot (MKMK), amely a gazdálkodását 
tekintve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az alapítást a feladat 
ellátási rendben 2013-tól bekövetkezett változások indokolták. Az MKMK a közin-
tézmények működtetésén túl ellátja az óvodás- és iskoláskorúak étkeztetési feladata-
it is. Megállapíthatjuk, hogy mivel az MKMK új és az új feladat ellátási rendhez lett 
kialakítva a szervezeti felépítése ezért nem lehet célunk jelen projekt keretében egy 
lehetséges (újabb) átalakítás hatásainak vizsgálata. 



 

 

A fejlesztési folyamat célkitűzései 

A fejlesztési folyamat első fázisának célja 

Fő cél az összesítés és áttekintő kép megalkotása a közétkeztetési feladatokról. Cél-
ja továbbá, hogy elhelyezze az étkeztetéssel foglalkozó szervezeteket, egységeket, 
intézményeket az önkormányzati intézményi rendszerben. 

A folyamat során maguk a műhelymunka résztvevői alakítják a képet, amelynek ők is 
részesei. Ez a módszer biztosítja azt a hozzáadott értéket, hogy az étkeztetéssel 
kapcsolatos egyes feladatokban részt vevő személyek látják saját helyüket, illeszke-
désüket, tevékenységük kapcsolódásait az egész feladat-ellátási rendszerben. Ez 
önmagában is növeli a feladat ellátás hatékonyságát. 

A fejlesztési folyamat második fázisának célja 

Cél az első fázis folyamán az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási rendről kiala-
kított kép elemzése és az elemzés eredményei alapján következtetések levonása és 
a lehetséges beavatkozási területek, irányok kijelölése. A fázis célja olyan területek, 
pontok azonosítása, amelyek megváltoztatásával a modell hatékonyabbá válhat. A 
változtatások célja nemcsak a költséghatékonyság, a finanszírozhatóság javítása, 
hanem a lakosság elégedettségének növelése is. 

Cél, hogy a feladat ellátási modell integrálttá váljon. Jelen projekt ennek az integráci-
ónak a feltételeit is hivatott megteremteni. 

Önkormányzati fenntartású intézmények ösz-
szesítése  

Ebben a fejezetben összefoglaljuk a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
fenntartásában álló intézményeket. 

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények fő adatait. 

Önkormányzati fenntartású intézmények 
Intézmény elneve-

zése 
Intézmény  

címe 
Intézmény 

vezetőjének 
neve 

Intézmény 
E-mail címe 



 

 

Önkormányzati fenntartású intézmények 
Intézmény elneve-

zése 
Intézmény  

címe 
Intézmény 

vezetőjének 
neve 

Intézmény 
E-mail címe 

Miskolci Belvárosi 
Óvoda  

3530 Miskolc, 
Vörösmarty u. 
64. 

Molnár Zsoltné 
belvarosiovi 
@freemail.hu 

Miskolci Diósgyőri 
Óvoda 

3534 Miskolc, 
Árpád u. 4/a. 

Machán Já-
nosné 

ovodaarpadut 
@gmail.com 

Miskolci Avastetői 
Óvoda  

3534 Miskolc, 
Hajós A. u. 3. 

Balog Istvánné 
avasteto.hetszinvirag 
@gmail.com 

Miskolci Napraforgó 
Óvoda  

3529 Miskolc, 
Gesztenyés u. 
18. 

Krecsmárikné 
Glatz Katalin 

napraforgo.ovoda.miskolc 
@gmail.com 

Miskolci Nyitnikék 
Óvoda  

3533 Miskolc, 
Andrássy út 
53/a. 

Galambosi 
Dorottya 

óvoda 
@nyitnikekmisk.t-online.hu 

Miskolci Százszor-
szép Óvoda  

3530 Miskolc, 
Serház u. 1. 

Zsíros Tünde 
serhaz 
@szazszorszepovi.t-
online.hu 

Miskolci József úti 
Óvoda  

3531 Miskolc, 
József u. 2. 

Smizsánszkiné 
Marján Ida 

jozsefovoda 
@freemail.hu 

Miskolci Batsányi 
Óvoda 

3534 Miskolc, 
Batsányi J. u. 
2. 

Petránné Ké-
pes Gizella 

batsanyiovi 
@gmail.com 

Miskolci Eszterlánc 
Néphagyományőrző 
Óvoda 

3530 Miskolc, 
Hadirokkantak 
u. 14. 

Varga Sándor-
né 

eszterlanc.miskolc 
@gmail.com 

Miskolci Egyesített 
Szociális, Egész-
ségügyi és Gyer-
mekvédelmi Intéz-
mény 

3530 Miskolc, 
Arany János u. 
37.  

Földessy Judit 
miskolc 
@mcsk.hu  

II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi 
Könyvtár 

3530 Miskolc, 
Görgey A. u. 
11.  

Dr. Prokai 
Margit 

rakoczi 
@rfmlib.hu 

Miskolci Közintéz-
mény-működtető 
Központ 

3525 Miskolc, 
Városház tér 
13.  

Koszticza Kor-
nél 

info 
@mkmkozpont.hu 



 

 

Önkormányzati fenntartású intézmények 
Intézmény elneve-

zése 
Intézmény  

címe 
Intézmény 

vezetőjének 
neve 

Intézmény 
E-mail címe 

Herman Ottó Múze-
um 

3529 Miskolc, 
Görgey A. u. 
28. 

Dr. Pusztai 
Tamás 

pusztai 
@hermuz.hu 

Őszi Napsugár Ott-
hon 

3526 Miskolc, 
Szentpéteri 
kapu 101. 

Füleki Tímea 
igazgato 
@oszinapsugar.axelero.net 

 

A fenti intézmények közül a Herman Ottó Múzeum és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár nem érintett az étkeztetési feladatokban. 

Az iskolák az új feladat ellátási rend szerint kikerültek az Önkormányzat fenntartásá-
ból. Azon nem önkormányzati fenntartásban álló intézmények (iskolák), ame-
lyek valamilyen formában érintettek az Önkormányzat étkeztetéssel kapcsola-
tos feladat ellátás során a következők: 

1. Arany János Általános Iskola 
2. Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
3. Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István 

Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája 
4. Bársony-Hunyadi Általános Iskola 
5. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája 
6. Bulgárföldi Általános Iskola 
7. Bulgárföldi Általános Iskola Erenyői Tagiskolája 
8. Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
9. Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
10. Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és 

Miskolctapolcai Tagiskola 
11. Komlóstetői Általános Iskola 
12. Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
13. Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Tagiskolája 
14. Miskolci 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola 
15. Miskolci 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája 
16. Miskolci 21. Számú Általános Iskola 
17. Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 



 

 

18. Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény Tüskevár tagiskolája 

19. Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
20. Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkácsy 

Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája 
21. Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
22. Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Győri Kapui Tagiskolája 
23. Nebuló Általános Iskola (alapítványi fenntartású általános iskola) 
24. Selyemréti Általános és Magyar- Angol Két Tanítás i Nyelvű Iskola 
25. Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
26. Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola  
27. Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 

Görömbölyi Általános Iskola 
28. Avasi Gimnázium 
29. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola 
30. Bláthy Ottó Villamos ipari Szakközépiskola 
31. Debreczeni Márton Szakképző Iskola 
32. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 
33. Diósgyőri Gimnázium 
34. Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 
35. Földes Ferenc Gimnázium 
36. Kandó Kálmán Szakközépiskola 
37. Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 
38. Martin János Szakképző Iskola 
39. Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 
40. Miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 
41. Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 
42. Miskolci Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola 
43. Miskolci Herman Ottó Gimnázium 
44. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
45. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 
46. Zrínyi Ilona Gimnázium 
47. Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 
48. Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 
49. Balázs Győző Református Líceum 

 



 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
étkeztetési feladatai 

Az alábbiakban először egészében összefoglalva, nagy perspektívából, majd étkez-
tetési feladatonként összesítve tekintjük át a közétkeztetési feladatok rendszerét. 

Az étkeztetési feladatokat egyik felosztás alapján három nagy csoportba sorolhatjuk, 
így ez a váz képezi a feladat-ellátási modell alapjait: 

 

1. ábra: Feladat-ellátási modell / I. 

 

Célszerű az eltérő sajátosságok miatt a gyermekétkeztetést két részre bontani: Kü-
lön kezeljük az óvodáskorúak (3 – 6 éves kor) és iskoláskorúak (7 -18 éves kor) 
étkeztetési feladatait a bölcsődés korúakkal kapcsolatos étkeztetési feladatok-
tól. Ezt indokolják a bölcsődés korúak étkeztetésére vonatkozó szigorúbb előírások 
és az étkeztetési díjak megállapításának eltérő módja is. 

A diétás étkeztetés 2014 év szeptemberétől nagyobb hangsúlyt kap, ezért külön ka-
tegóriaként jelenítjük meg. 

A dolgozói és vendégétkeztetés nem kötelező feladatellátás. Ennek a feladatnak az 
ellátása elsősorban a kapacitások kihasználását szolgálja.  

Miskolc Megyei Jogú 
Város  

Önkormányzatának 
étkeztetéssel 
kapcsolatos 

feladatai

Gyermekétkeztetés

Diétás 
étkeztetés

Szociális 
étkeztetés



 

 

Az óvodás- és iskoláskorúak étkeztetését a Miskolci Közintézmény-működtető Köz-
pont (MKMK) látja el. Kivétel négy óvoda, ahol három saját főzőkonyhákról kapja az 
ételt, egy óvoda részére pedig egy bölcsődei konyha főz. Jelenleg a diétás étkezte-
tés feladatait is az MKMK látja el. A kötelező étkeztetési feladatokon túl Miskolc Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt feladata a szakképző intézményekben 
működő konyhák finanszírozása.  

A bölcsődés korúakkal kapcsolatos étkeztetési feladatokat a Miskolci Egyesített Szo-
ciális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény (MESZEGYI) látja el. 

A szociális étkeztetési feladatok ellátásában két intézmény vesz rész, a MESZEGYI 
és az Őszi Napsugár Otthon. 

Az alábbi ábra az étkeztetési feladatok négy szegmensét ábrázolja a hozzájuk tarto-
zó feladatgazdák feltüntetésével, így ez a váz képezi a feladat-ellátási modell máso-
dik elemét. 

 

 

2. ábra: Feladat-ellátási modell / II. 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata étkeztetési feladatainak 
összefoglalója 

A jobb áttekinthetőség kedvéért alábbiakban felsoroljuk az étkeztetéssel kapcsolatos 
feladat ellátás folyamatának főbb elemeit. A felsorolás csak részben tükröz időrendi-
séget. 

 Adatgyűjtés a költségvetési keretszámok megalkotásához (létszámok, 
kedvezményezettek köre és száma) 

 Adatösszesítés 
 Költségvetés tervezése 
 Normatíva igénylés 
 Központi finanszírozás 
 Finanszírozás kiegészítése 
 Közbeszerzés (eljárás lebonyolítása) 
 Konyhák üzemeltetése 
 Díjbeszedés 
 Napi létszámok jelentése 
 Nyersanyag beszerzés 
 Főzés, ételek elkészítése 
 Kiszállítás 
 Tálalás (étkeztetés) 
 Ételek értékesítése 
 Könyvelés, adminisztráció 
 Jelentések 

 

A beszerzés a bölcsődék kivételével közbeszerzéssel történik. A közbeszerzés 
nagyságrendje miatt a közbeszerzési eljárás lefolytatása is közbeszerzés útján való-
sul meg.  

Közbeszerzési adatok: Az élelmiszer beszerzése 2010. február 01.-től 2015. január 
31.-ig közbeszerzés alatt áll. Ez a közbeszerzés vonatkozik az óvodák, iskolák, szo-
ciálisan rászorultak étkeztetésére. 

A közbeszerzéssel érintett termékkörök: 

 Friss sertés és marhahús 
 Fagyasztott sertés és marhahús 
 Friss baromfihús 
 Fagyasztott baromfihús 
 Húskészítmények, töltelékárúk, füstöltáruk 



 

 

 Sütőipari termékek, pékáruk 
 Tej, tejtermékek 
 Zöldségek, gyümölcsök, savanyúságok 
 Mirelit áruk 
 Fűszerek, ételízesítők, leves- és mártásporok 
 Vegyes, alapvető élelmiszerek 
 Száraztészták 
 Konzervek, befőttek 

 

A bölcsődék minőségi és mennyiségi igényei miatt nem közbeszerzéssel szerzik be 
a nyersanyagokat, bár jelentős részüket a közbeszerzésben részt vevő szállító szál-
lítja oda is. 

Az étkeztetés tervezéséhez és a nyilvántartásokhoz egy helyi fejlesztésű, közkele-
tű nevén „Bujtor féle” számítógépes programot használ minden intézmény. 

A következőkben az étkeztetési feladatokat a feladatgazda szempontjából vizsgáljuk 
meg.  

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodás- és 
iskoláskorú gyermekekkel kapcsolatos étkeztetési feladatainak 
ellátása 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. január 1-én alapított Miskolci 
Közintézmény-működtető Központ (röviden MKMK) intézménnyel látja el az óvodás- 
és iskoláskorú gyermekek étkeztetését. Alábbiakban röviden leírjuk az MKMK egyes 
munkaköreihez kapcsolódó feladatokat. 

Az intézmény teljes működésért az intézmény igazgatója a felelős. Az Intézményen 
belül egy elkülönített szervezeti egység csak az étkeztetési feladatokkal foglalko-
zik, amelynek vezetője az étkeztetési igazgató. Az étkeztetéshez kapcsolódó gaz-
dasági folyamatokat (számlák kezelése, stb.) az MKMK gazdasági igazgatója fel-
ügyeli. Az egyes iskoláknál telepített gazdasági ügyintéző dolgozik, aki helyben 
látja el a feladatokat. 

Személyekhez kapcsolható feladatok 

Az étkeztetési igazgató feladatai: 

 Közbeszerzés előkészítése, közbeszerzés problémáinak a kezelése 



 

 

 Élelmezésvezetők elszámoltatása 
 Hatóságokkal történő kapcsolattartás 
 Önkormányzattal történő kapcsolattartás 
 KLIK-kel történő kapcsolattartás 
 MKMK-n belüli kapcsolattartás 
 Működéssel kapcsolatos igények bírálata, ellenjegyzése 
 Személyügyi feladatok ellátása 
 Fuvar-szerződések kezelése 

 

Az élelmezésvezetők feladatai: 

 Konyhákkal kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása 
 Étkeztetési létszámok összesítése 
 Beszerzés 
 Menükészítés 
 Anyagkalkulációk, receptúrák készítése 
 Raktár kezelése 
 Főzés felügyelete 
 Kiszállítás felügyelete 
 Tálalókonyhák ellenőrzése 

 

A szakképesített személyzet feladata: 

 Főzés 
 Tálalás 
 Konyhai higiénia biztosítása 

 

Szakképzetlen személyzet feladata: 

 Előkészítés 
 Mosogatás 
 Higiénia biztosítása 

 

Tálalókonyhai személyzet feladata: 

 Tízórai, uzsonna készítése (ahol ez feladat) 
 Tálalás 
 Mosogatás 
 Higiénia biztosítása 



 

 

 

Gazdasági ügyintéző feladata: 

 Térítési díjak beszedése 
 Számlázás 
 Napi létszámok jelentése 
 Kapcsolat a fogyasztókkal 

 

Gépkocsivezetők 

 Rakodás 
 Kiszállítást 

  



 

 

A következő oldalon látható ábra az MKMK étkeztetési feladat ellátási modelljét mu-
tatja be. Ez és a későbbi ábrák nem szervezeti struktúrát, nem hierarchiát jelenítek 
meg. A feladat ellátás egyes elemeinek (személyek, feladatok) összekapcsolódási 
módjait hivatottak láthatóvá tenni. 

 

Jelmagyarázat: 

 

A feladatot végrehajtó személy, személyek, a feladat-
gazda, feladatgazdák. 

 

 

Az adott feladatgazdához tartozó feladat, feladatok. 

 

 

A feladat ellátásban közreműködő, vagy érintett külső 
szervezet. 

 

 

 

A feladat ellátás eredményének célzottja, a fogyasztó. 

 

 

 

A feladatgazda és a hozzá tartozó feladatok kapcsolata. 

 

A feladattal, a feladat kimenetelével, eredményével 
érintett személy, személyek, szervezet. 

  



 

 

Az MKMK étkeztetési feladat ellátásának modellje 

 

 

  

3. ábra: Feladat-ellátási modell / III. 



 

 

Az MKMK főzőkonyhái és tálalókonyhái 

A következő táblázatban hely szerint (a konyhának helyet biztosító intézmény neve 
szerint) tüntetjük fel az MKMK által üzemeltetett főzőkonyhákat és általuk ellátott tá-
lalókonyhákat. 

Az MKMK gyermekétkeztetést biztosító főzőkony-
hái és tálalókonyhái 

Főzőkonyha Ellátott tálalókonyha 
Bársony-Hunyadi Általános Iskola Bársony János úti Óvoda 
Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hu-
nyadi Mátyás Tagiskolája 

Brunszvik T. Tagóvoda 
Szent L. úti Tagóvoda 

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola (Központi Kollégi-
um) 

Százszorszép Óvoda 
Reményi úti Tagóvoda 
Tündérkert Tagóvoda 
József úti Tagóvoda 
Kassai úti Tagóvoda 
Földes F. Gimnázium 
Kandó K. Szakközépiskola 
Berzeviczy Szakközépiskola 

Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola 

Belvárosi Óvoda 

Miskolci 10. Számú Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola 

Katowice Sport Tagóvoda 
Rónai F. Tagiskola 
Éltes M. Autista Tagiskola 
Éltes M. Autista Tagóvoda 

Miskolci 21. Számú Általános Iskola 
Diósgyőri Óvoda 
Batsányi J. Óvoda 

Könyves Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Mesevár Tagóvoda 
Lorántfy Zs. Tagóvoda 
Tüskevár Óvoda és Ált. Isk. 

Könyves Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Tagiskolája 

Erenyői Tagiskola 
Stadion Sport Tagóvoda 
Bulgárföldi Tagóvoda 
Vadász úti Tagóvoda 
Debreczeni M. Szakközépisk. 

Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Munkácsy 
Mihály Általános és Alapfokú Művészeti 
Tagiskolája 

Szilvás úti Tagóvoda 
Herman O. Általános Iskola 



 

 

Avastetői Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Széchenyi I. Tagiskola 

Komlóstetői Általános Iskola 
Szeder utcai Tagóvoda 
Szlovák Nemz. Tagóvoda 
Bulgárföldi Általános Iskola 

Avasi Gimnázium 
Avastetői Óvoda 
Napraforgó Óvoda 
Petneházy úti Tagóvoda 

Miskolci Herman Ottó Gimnázium 
Zrínyi Ilona Gimnázium 
Bartók B. Szakközépiskola 
Nebuló Ált. Iskola 

Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégi-
um 

Brigád úti Tagóvoda 
Tüskevár Tagiskola (Éltes M.) 
Baross G. Szakközépiskola 
Balázs Gy. Református Líceum 

Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 

Eszterlánc Óvoda 
Zsolcai kapui Tagóvoda 
Selyemréti Tagóvoda 
Selyemréti Általános Iskola 
Arany János Általános Iskola 
Éltes M. Ált. Iskola és EGYMI 
Kós K. Szakközépiskola 

Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és 
Kollégium 

II. Rákóczi F. Általános Iskola 
Diósgyőri Gimnázium 
Szentpáli Szakközépi. és Szaki. 
Eötvös J. Szakközépi. és Szaki. 
Győri kapui Általános Iskola 

Szemere Bertalan Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

Leszih úti Tagóvoda 
Várhegy úti Tagóvoda 
Kazinczy F. Általános Iskola 
Tapolcai Tagiskola (Kazinczy) 
Szilágyi D. Általános Iskola 
Martin J. Szakképző Iskola 

Miskolci Andrássy Gyula Szakközépisko-
la 

Bláthy Ottó Szakközépiskola 

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakkö-
zépiskola 

Görömbölyi Általános Iskola 
Benedek Elek Tagóvoda 
Diétás ételek különböző konyhákra ki-
szállítva 



 

 

 

Összesen 19 főzőkonyhából 63 tálalókonyhát lát el az MKMK. Egy főzőkonyhán 
a különleges ellátást igénylő (diétás) gyermekek részére is készítenek ételeket.  

Az MKMK főzőkonyháinak 2013 évi adagszámai 

A táblázatban az MKMK által üzemeltetett főzőkonyhák 2013 évben összesen főzött 
adagszámaiból a főzési napok számának figyelembe vételével számított átlagos napi 
adagszámokat adtuk meg. 

  



 

 

Az MKMK főzőkonyháinak adagszámai 

Főzőkonyha 
Átlagos napi fő-
zött adagszám 

Bársony-Hunyadi Általános Iskola  568 

Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája  500 

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(Központi Kollégium) 

 1521 

Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola  708 

Miskolci 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola  576 

Miskolci 21. Számú Általános Iskola  517 

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény 

 610 

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Tagiskolája 

 648 

Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tag-
iskolája 

 627 

Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  626 

Komlóstetői Általános Iskola  510 

Avasi Gimnázium  859 

Miskolci Herman Ottó Gimnázium  770 

Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium  534 

Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium  915 



 

 

Az MKMK főzőkonyháinak adagszámai 

Főzőkonyha 
Átlagos napi fő-
zött adagszám 

Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium  799 

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  1157 

Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola  262 

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola  433 

 

Az átlagos napi összes adagszám 13138 adag, amelyből átlagosan naponta 28 
adag diétás étel. 2014 szeptemberétől a diétás ételadagok száma várhatóan növe-
kedni fog. 

Az MKMK étkeztetési feladataival kapcsolatos általános információk 

Humán erőforrás kapacitás: Jelenleg létszám alatti működés valósul meg az étkez-
tetési területen, ami kockázatot jelent. A szakácshiány okozta problémát átcsoporto-
sítással tudták megoldani. A konyhai szakképesítés nélküli személyzet nagy része 
közcélú foglalkoztatott. A közfoglalkoztatás nagyon hullámzó. Az itt említett sajátos-
ságok miatt a humán erőforrás kapacitás teljesen kihasznált és a működés egyik 
gyenge pontját jelentheti. 

Infrastruktúra: A tálalókonyhák között vannak olyanok, amelyek nem felelnek meg a 
modern elvárásoknak, bár engedélyük van. A hűtőkamrák kapacitása megfelelő. 

Kiszállítás: Az ételt 8 helyre 3 saját autóval szállítják ki, 64 helyre fuvarozó vállalko-
zással történik a kiszállítás. 

Térítési díjak, étszámadatok, lemondás: A térítési díjak beszedését és a létszám-
adatok, lemondások kezelését az iskolákban a telepített gazdasági ügyintéző végzi. 
Az iskolákban a lemondásokat előző nap 10 óráig telefonon jelzi a konyha felé. Az 
óvodai lemondásokat az óvónők/gondozók jelzik. 

 



 

 

Az önálló főzőkonyhákkal működő óvodák étkeztetési feladataink 
ellátási rendje 

Személyekhez kapcsolható feladatok 

Az óvodavezető feladatai: 

 Közbeszerzés  
 Személyügyi feladatok ellátása 
 Hatóságokkal történő kapcsolattartás 
 Önkormányzattal történő kapcsolattartás 
 Fogyasztókkal történő kapcsolattartás 
 Szállítókkal történő kapcsolattartás 
 Működéssel kapcsolatos igények bírálata, ellenjegyzése 
 Személyügyi feladatok  

 

Az élelmezésvezető feladatai: 

 Konyhákkal kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása 
 Étkeztetési létszámok összesítése 
 Beszerzés 
 Menükészítés 
 Anyagkalkulációk, receptúrák készítése 
 Raktár kezelése 
 Főzés felügyelete 
 Kiszállítás felügyelete 
 Tálalókonyha ellenőrzése 

 

A szakképesített személyzet feladata: 

 Főzés, tízórai, uzsonna készítése 
 Tálalás 
 Konyhai higiénia biztosítása 

 

Szakképzetlen személyzet feladata: 

 Előkészítés 
 Mosogatás 
 Higiénia biztosítása 



 

 

 

Tálalókonyhai személyzet feladata: 

 Tízórai, uzsonna készítése  
 Tálalás 
 Mosogatás 
 Higiénia biztosítása 

 

Egy óvodánál a tálalókonyhára történő kiszállítást az óvodai főzőkonyháról fuvarozó 
vállalkozás végzi. 

Egy óvoda számára az ugyanott lévő bölcsődei konyha szolgáltatja az ételt. 

  



 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának szociális és 
bölcsődés korú gyermekekkel kapcsolatos étkeztetési feladatainak 
ellátása 

2013. január 1. napján átalakulással (több intézmény egyidejű megszűnése mellett) 
létrejött a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény 
– Módszertani Központ (MESZEGYI). Számos feladata között van az idősek és szo-
ciálisan rászorultak számára étkeztetés biztosítása, valamint a bölcsődés korúak tel-
jes körű ellátása, beleértve az étkeztetést is. Az étkeztetési feladatokat a MESZEGYI 
által üzemeltett főzőkonyhákon, illetve vásárolt étkeztetés útján látják el. 

A szociális étkeztetés elsősorban szolgáltatási központokban történik. Ezeknél há-
rom módja lehetséges az étkeztetésnek: helyben étkeztetés, ételhordóban elvitelre 
szolgáltatott étel és ételhordóban házhoz szállított étel. Három főzőkonyhából szállít-
ják a szolgáltatási központokba az ételt, a kiszállítást fuvarozó vállalkozás végzi. 

A Családok Átmeneti Otthonában és a Gyermekek Átmeneti Otthonában (CSÁO, 
GYÁO) a távolság miatt a főzőkonyhákról nem gazdaságos a szállítás. Ezért egy 
közvetlen közelben lévő konyáról vásárolják az ételt, így nincs szállítási költség ennél 
a két intézménynél. 

Mind a10 bölcsődei telephely rendelkezik főzőkonyhával. A bölcsődék körülbelül 750 
férőhellyel működnek összesen. 

A MESZEGYI személyekhez kapcsolható feladatai az étkeztetés területén 

Az igazgató feladatai: 

 Munkáltató jogok gyakorlása 
 Hatóságokkal történő kapcsolattartás 
 Önkormányzattal történő kapcsolattartás 

 

A gazdasági igazgató feladatai: 

 Közbeszerzés, beszerzés 
 Személyügyi feladatok előkészítése, koordinálása 
 Adminisztráció 
 Szállítókkal történő kapcsolattartás 
 Működéssel kapcsolatos igények bírálata, ellenjegyzése 
 Konyhaüzemeltetési feladatok biztosítása 
 Vásárolt (külső) étkeztetés megrendelése  

 



 

 

Az élelmezési osztályvezető feladatai: 

 Dietetikai információk feldolgozása 
 Dietetikai feladatok koordinálása 
 Személyügyi adatok összesítése 
 Étlapterv készítése 
 Receptúrák készítése, kalkulációk 
 Bölcsődei létszámjelentések összesítése 
 Bölcsődei térítési díjak beszedésének koordinálása 
 Szociális étkeztetési létszám összegzése 

 

Szociális étkeztetés 

A konyhavezető feladatai (szociális étkeztetés): 

 Beszerzés 
 Kiszabat 
 Főzés irányítása 

 

A szakképesített konyhai személyzet feladata (szociális étkeztetés): 

 Főzés 
 Tálalás ételhordókba és badellákba 
 Konyhai higiénia biztosítása 

 

Szakképzetlen konyhai személyzet feladata (szociális étkeztetés): 

 Előkészítés 
 Mosogatás 
 Higiénia biztosítása 

 

Szolgáltatási központ vezető feladata (szociális étkeztetés): 

 Tálalókonyha működésének koordinálása 
 Létszámok jelentése 
 A/B menü igény jelentése 
 Térítési díjak beszedése 

 



 

 

Szolgáltatási központ szociális gondozóinak feladata (szociális étkezte-
tés): 

 Tálalás (helyben étkezéshez, ételhordóba elvitelre és kiszállítással) 
 

Családok/Gyermekek Átmeneti Otthona, otthonvezető feladata (szociális 
étkeztetés): 

 Létszámok jelentése külső konyha felé 
 Külső konyhából szállítás koordinálása 

 

Családok/Gyermekek Átmeneti Otthona, gondozók feladata (szociális ét-
keztetés): 

 Tálalás koordinálása 
 Mosogatás és higiénia biztosításának koordinálása 

 

Bölcsődei étkeztetés 

A bölcsődevezető helyettes / élelmezési ügyintéző feladatai (bölcsődei 
étkeztetés): 

 Egyedi beszerzés 
 Kiszabat 
 Anyagkiadás 
 Receptúra és kalkulációk lekérése az Élelmezési Osztálytól 

 

A szakképesített konyhai személyzet feladata (bölcsődei étkeztetés): 

 Főzés, tízórai, uzsonna készítése 
 Tálalás és étkeztetés 
 Konyhai higiénia biztosítása 

 

Szakképzetlen konyhai személyzet feladata (bölcsődei étkeztetés): 

 Előkészítés 
 Mosogatás 
 Higiénia biztosítása 

 



 

 

 

A MESZEGYI étkeztetési feladat ellátásának modellje 

Lentebb megadjuk a MESZEGYI étkeztetési feladat ellátási modelljének grafikus áb-
rázolását. Az alkalmazott jelölések magyarázatát megadtuk az MKMK feladat ellátási 
modellkének ábrázolása során, így ezekre újból nem térünk ki. 



 

 

 

4. ábra: Feladat-ellátási modell / IV. 



 

 

 

5. ábra: Feladat-ellátási modell / V. 



 

 

 

6. ábra: Feladat-ellátási modell / VI. 

 

  



 

 

A MESZEGYI főzőkonyhái és tálalókonyhái 

A következő táblázatokban a MESZEGYI által üzemeltetett főzőkonyhákat és az álta-
luk ellátott tálalókonyhákat adjuk meg. 

A MESZEGYI szociális étkeztetést biztosító főzőkonyhái és tálaló-
konyhái 

Főzőkonyha Ellátott tálalókonyha 

Belvárosi konyha 

Derűs Alkony Szolgáltatási Központ 
Avas I. sz. Idősek Klubja 
Avas II. sz. Idősek Klubja 
Hejőcsabai Szolgáltatási Központ 
Segítő Kezek Szolgáltatási Központ 

Fazola úti konyha 

Arany Alkony Szolgáltatási Központ és Gondo-
zóház 
Bulgárföldi Szolgáltatási Központ és Gondozó-
ház 
Szépkor Szolgáltatási Központ 
Újgyőri Szolgáltatási Központ 
Vársétány Szolgáltatási Központ 
Tüskevár Óvoda és Ált. Isk. 

Kacsóh P. úti konyha 
Észak-kiliáni Szolgáltatási Központ és Gondo-
zóház 
Hámori Szolgáltatási Központ 

A MESZEGYI főzőkonyháinak átlagos adagszámai 

A lenti táblázatokban megadtuk a MESZEGYI által üzemeltetett főzőkonyhák átlagos 
napi adagszámait. 

A MESZEGYI szociális étkeztetést biztosító főzőkonyháinak adag-
számai 

Főzőkonyha 
Engedély 
szerinti 

adagszám 

Átlagos 
adagszám

Ellátottak köre 

Belvárosi konyha 700 580
Szociális étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Fazola úti konyha 670 600
Szociális étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 



 

 

Kacsóh P. úti konyha 220 160
Szociális étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

 

A MESZEGYI bölcsődei étkeztetést biztosító főzőkonyhái és adag-
számai 

Főzőkonyha Adagszám Ellátottak köre 

Napsugár Bölcsőde 55
Bölcsődei ellátotti étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Dobó Katica Bölcsőde 85
Bölcsődei ellátotti étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Petneházy Bölcsőde 55
Bölcsődei ellátotti étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Kilián Bölcsőde 80
Bölcsődei ellátotti étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Heim Pál Bölcsőde 70
Bölcsődei ellátotti étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Margaréta Bölcsőde 117
Bölcsődei ellátotti étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Diósgyőri Bölcsőde 85
Bölcsődei ellátotti étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Katica Bölcsőde 60
Bölcsődei ellátotti étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Mesemalom Bölcsőde 181

Bölcsődei ellátotti étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 
Dózsa Gy. úti tagóvoda étkezte-
tése 

Napraforgó Bölcsőde 
90 Bölcsődei ellátotti étkeztetés 

Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 



 

 

 

Összesen 13 főzőkonyhán átlagosan napi 2200 adag ételt főznek a MESZEGYI 
feladatkörébe tartozó szociális és bölcsődei étkeztetés keretében. A szociális 
étkeztetést biztosító 3 főzőkonyha 12 tálalókonyhát lát el. 

A Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona (CSÁO-GYÁO) számára a Miskolci 
Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Konyhája (Gyermekváros) bizto-
sítja az étkeztetést, vásárolt étkeztetésként. 

  



 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon 
szociális étkeztetési feladatainak ellátása 

2013. július 1. napján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába 
került az Őszi Napsugár Otthon. 

 

Székhelye: 

Őszi Napsugár Otthon, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. 

Telephelyei: 

Idősek Otthona Miskolc, Mátyás király út 15. 

Ezüsthíd Otthon Miskolc, Bársony János út 29/a. 

Aranykor Idősek Otthona, Miskolc, Kiss Tábornok út 32. 

 

Engedélyezett létszámok: 

Őszi Napsugár Otthon,  437 fő 

Idősek Otthona  24 fő 

Ezüsthíd Otthon  30 fő 

Aranykor Idősek Otthona  96 fő 

 

Az Őszi Napsugár Otthon a bentlakó ellátottak étkeztetési feladatait 2 főzőkonyhával 
és 2 tálalókonyhával látja el. Az Otthon dolgozói és vendég étkeztetési feladatokat is 
ellát, ez utóbbit ételhordós elvitel formájában. Többféle diétás menüvel dolgoznak a 
főzőkonyhákon. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon sze-
mélyekhez kapcsolható feladatai az étkeztetés területén 

Az intézményvezető feladatai: 

 Munkáltató jogok gyakorlása 
 Hatóságokkal történő kapcsolattartás 
 Önkormányzattal történő kapcsolattartás 



 

 

 

A gazdasági vezető feladatai: 

 Közbeszerzés előkészítése 
 Személyügyi feltételek biztosítása 
 Számlák igazolása 

 

Az élelmezésvezető feladatai: 

 Beszállítókkal kapcsolattartás 
 Pénzügyi Osztály felé jelentések készítése 
 Konyhákkal kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása 
 Étkeztetési létszámok összesítése 
 Beszerzés 
 Menükészítés 
 Anyagkalkulációk, receptúrák készítése 
 Raktár kezelése 
 Főzés felügyelete 
 Kiszállítás felügyelete 
 Tálalókonyhák ellenőrzése 

 

A szakképesített konyhai személyzet feladata: 

 Főzés 
 Tálalás helyben 
 Egyéni tálcás tálalás 
 Tálalás badellába elszállításra 
 Tálalás értékesítésre, ételhordóba elvitelre  
 Konyhai higiénia biztosítása 

 

Szakképzetlen főzőkonyhai személyzet feladata: 

 Nyersanyag előkészítés 
 Tálalásban segítség 
 Mosogatás 
 Higiénia biztosítása 

 

Szakképzetlen tálalókonyhai személyzet feladata: 



 

 

 Tálalásban segítség 
 Mosogatás 
 Higiénia biztosítása 

 

Gondozási részleg vezető feladata (tálalókonyha): 

 Tálalókonyha működésének koordinálása 
 Létszámok jelentése 
 Térítési díjak beszedése 

 

Pénzügyi osztályvezető feladata: 

 Térítési díjak összesítése 
 Pénzügyi műveletek ellenőrzése 

 

Gépkocsivezetők feladata: 

 Kiszállítás tálalókonyhákba 
 Kiszállítás Református Anyaotthonba 

 

Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon étkez-
tetési feladat ellátásának modellje 

Az alábbiakban a személyhez (beosztáshoz, szerepkörhöz) kötött feladatok alapján 
felállított étkeztetési feladat ellátási modell grafikus megjelenítését adjuk. 

Tekintettel arra, hogy az ábrán alkalmazott jelöléseket már a korábbiakban bemutat-
tuk, ezen a helyen nem tüntetjük fel őket ismételten. 

  



 

 

 

7. ábra: Feladat-ellátási modell / VII. 



 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának étkeztetési 
feladataihoz kapcsolódó elemzés 

Az alábbi táblázatban az étkeztetésben érintett intézmények, szervezetek résztvevő-
ivel ötletgenerálási technikával elvégzett jól működő folyamatok és problematikus 
területek keresésének eredményeit foglaltuk össze. Nem jelöltük azt, hogy általáno-
san, mindenhol, minden intézménynél, szervezetnél jellemző a megállapítás, vagy 
csak egy részüknél, esetleg egyetlen egynél.  

Jó működő és problematikus területek, folyamatok azonosítása 
Jó Problematikus 

Az intézmények és az Önkormányzat 
kommunikációja megfelelő. 

Térítési díjak beszedése néha bizonyta-
lan. 

Nyersanyag norma Szabályozások 
Beszállítók rugalmasak: tolerálják a vál-
tozásokat. 

Az étrend összeállításánál még mindig 
sok a szénhidrát. 

Beszállítók rugalmasak: A lejárt fizetési 
határidők nem jelentek nagy problémát. 

Az infrastruktúra néhány intézménynél 
elavult. 

Információk beszerezhetők a zavarmen-
tes működéshez. 

A döntéshozatal lassú. 

Alkalmazottak étkeztetési díjai. A költségvetés tervezéséhez nem pontos 
adatok érkeznek az intézményektől. 

Az ételek ár – érték aránya. A finanszírozásnál néha késik az Ön-
kormányzat a számlák kifizetéséve. 

Szakszerűség és gyorsaság az intézmé-
nyek részéről a folyamatokban. 

„Örökölt” szerződések vannak, amelyben 
a fizetési határidők nem megfelelőek. 

Alacsony térítési díj a szociális étkezte-
tésben. 

Nyári időszakban a bevételek alacso-
nyak, míg a költségek gyakorlatilag alig 
változnak. 

Jó a szolgáltatás átlagos színvonala. Alacsony a nyersanyag norma. 
Választás lehetősége a szociális étkezte-
tésben (A/B menü). 

Az infrastruktúra felújítására nincs ele-
gendő pénz. 

Térítési díj beszedéssel nincs sok gond. A közbeszerzés nem megfelelő. 
Önálló bevételhez is jutnak az intézmé-
nyek a vendégétkeztetés révén. 

Óvodáknál gyakran csúszik a beszállítói 
számlák kifizetése, 

Az utóbbi időben voltak fejlesztések. Az óvodai térítési díjak magasak. 
Jó a költségvetési fegyelem az intézmé-
nyeknél. 

A jogi szabályozás nem megfelelően ve-
szi figyelembe a szociális környezetet. 



 

 

A gyerekeknél nevelő hatása van az ét-
keztetésnek. 

400 millió Ft a csökkenés az előző évi 
étkeztetésre fordítható állami támoga-
táshoz képest 2014-ben 

 

Látható, hogy a két oldalon szerepel néhány egymásnak ellentmondó állítás. Ennek 
oka az említett „általánosítás”, vagyis az állításokból nem jegyeztük fel a terület, in-
tézmény specifikus részeket Ezzel a módszerrel szándékoztuk megmutatni, hogy 
egy adott problémás folyamat, pont más területen jól működő folyamatot, megfelelő 
állapotot jelent. Így a jó gyakorlatok, jó tapasztalatok keresésére és megismerésére 
motiváltabbak lesznek a konzultációk résztvevői. 

Megállapítások 

Többen jelezték az elemzés során, hogy az információk viszonylag könnyen elérhe-
tők az Önkormányzatnál. Ugyanakkor az is felszínre került, hogy ezen információk 
átadása, beszerzése valamilyen oknál fogva nem elég gördülékeny folyamat.  

A fenntarthatóság szempontjából fontos az infrastruktúra állapota. Több jelzés is ér-
kezett, hogy átlagosan ugyan jó az állapot, de specifikusan, adott helyen megvizs-
gálva, kiderült, hogy néhány helyen nem megfelelő. 

A műhelymunkák során körvonalazódott az a tény, hogy az Önkormányzatnál nem 
minden folyamattal vannak tisztában a döntéshozók, ügyintézők. Igény mutatkozott 
arra, hogy az érintettek jobban belelássanak egymás tevékenységébe, megismerjék 
a folyamatokat. 

Az MKMK és a MESZEGYI viszonylag új szervezetek. Ezért nehéz egy éves műkö-
dés után azt megmondani, hogy pontosan hol szükséges beavatkozni, ha javítani 
akarunk bármely működési paraméteren. A MESZEGYI nagyon egymásba fonódó 
szociális feladatok ellátást végzi, az étkeztetést sem lehet teljesen elszigetelten vizs-
gálni a többi folyamattól. Hasonló a helyzet az Őszi Napsugár Otthon feladat ellátás-
nál is. Az étkeztetés ez utóbbinál is szerves része az időskorúak ellátásának, önma-
gában vizsgálva hamis következtetéseket vonnánk le. Egy fontos indikátort találtunk, 
amely alapján azt mondhatjuk, hogy a jelenleg alkalmazott feladat-ellátási modell 
mindhárom intézmény esetében kielégítően működik. Ez nem más, mint az a tény, 
hogy a 2014 évben 400 millió forinttal csökkent normatív támogatás mellett is sikerült 
az előző évi szinten tartani a közétkeztetés színvonalát, minőségét, a lakossági elé-



 

 

gedettséget. A MESZEGYI látszólag bonyolult szervezeti struktúrája mellett is haté-
konynak bizonyul az étkeztetés terén. Az MKMK étkeztetési feladatokat ellátó szer-
vezeti egysége pedig közel lean módszertan szerint lett kialakítva. Hatékonyságát 
mutatja az, hogy humánerőforrás ellátottsága alacsonyabb az indokoltnál, mégis ké-
pes a feladat ellátás színvonalát fenntartani. Hosszú távon természetesen nem ez a 
kívánatos állapot. 

Javaslatok 

Az összesítés és a folyamatok áttekintése, a feladat ellátás modelljeinek felvázolása 
után javaslatokat fogalmaztunk meg. Ezen javaslatok nélkülözik a teljes körű vizsgá-
lat bizonyosságát, hiszen jelen fejlesztési projekt keretei között erre nem volt lehető-
ség. Ugyanakkor iránymutatások lehetnek arra nézve, hogy ilyen területeket, mit ér-
demes behatóbban megvizsgálni a hatékonyság növelése érdekében. A javaslatokat 
kérdésekre adott válaszként fogalmaztuk meg. 

1.  A bölcsődék és óvodák „szimbiózisban” vannak, ami adottság, „örökség”. Mi 
az akadálya annak, hogy az MKMK átvegye a bölcsődéket? E mellett szól az, 
hogy a bölcsődei konyhák egy része fejleszthető. Ellene szól az, hogy a 
bölcsődei étkeztetés sokkal nagyobb biztonságot igényel, mint bármely más 
étkeztetés, ezért az egyszerű összevonás nem hajtható végre.  
 
Javaslat: Hatástanulmány készítésével meg lehet állapítani, hogy a bölcsődei 
konyhák integrálása az MKMK-ba és fejlesztése mekkora beruházási igényt 
jelent és mekkora hatékonyságnövekedés várható általa. 
 

2. A MESZEGYI 3 konyháját lehet-e egyetlen központi konyhába telepíteni? Itt is 
felmerül a bölcsődei konyha biztonsági előírásainak problémája. A nagy 
konyhán belül teljesen lekülönülten lehet csak főzni a bölcsődés korúak 
részére.  
 
Javaslat: Készüljön egy előzetes tanulmány arra vonatkozóan, hogy mekkora 
beruházást jelentene a 3 főzőkonyha egyetlen központi konyhába integrálása, 
amennyiben nem veszik figyelembe a bölcsődei konyha különleges igényeit. 
Egy ilyen tanulmány kiváló eszköz a további lépések kijelöléséhez. 
 



 

 

3. A jelenleg elkülönülten működő 3 óvodai konyha bekerülhet-e az MKMK 
rendszerébe? Ellenérvként merült fel, hogy nagy valószínűség szerint 
csökkenne a fogyasztói elégedettség, mert a kis tételben, helyben főzött étel 
minőségét jobbnak tartják a fogyasztók. Határozott érvként szól mellette, hogy 
becsléssel is megállapítható, több paraméter pozitív irányba változna. 
Csökken az energiaköltség, a beszerzés központosított, a szállítókkal 
könnyebb tárgyalni, árelőnyt elérni náluk. A raktározási költségek csökkennek, 
a szervizköltségek csökkennek. Biztonságosabban ellátható a feladat. 
Összességében ugyanannak a feladatnak a finanszírozhatósága javul. A 
becslések azt sugallják, hogy a jelenlegi 3 konyha költségeinek legalább a 10 
százalékát meg lehet takarítani. 
 
Javaslat: Készüljön egy tanulmány a fentebb említett paraméterek 
változásának meghatározására. Amennyiben a tanulmány azt mutatja, a 
változtatás költségei a megtakarítások révén 3-4 éven belül megtérülnek, 
akkor érdemes egy komplexebb hatásvizsgálatot is elvégezni. 
 

4. Az Őszi Napsugár Otthon két főzőkonyhája egyetlen nagyobb konyhával 
kiváltható-e? Mindenképpen felújítás szükséges a konyhánál, így a beruházás 
nem jelentene jóval nagyobb költséget. A személyzet sorsa kérdéses, de a 
vizsgálatunk azt mutatta, hogy nyugdíjazással megoldható különösebb emberi 
sérelem nélkül a létszámcsökkentés. Ebben az esetben már egy egyszerű 
számítással is el lehet dönteni, hogy megéri-e tovább vizsgálni a lehetőséget.  
 
Javaslat: Elegendő csak összehasonlítani az egy konyhából történő ellátás 
miatt megnövekvő kiszállítási költségeket a bércsökkenéssel. Amennyiben a 
két változás eredője a kisebb költség irányába mutat, már érdemes egy 
tanulmányt készíteni a felújítás, beruházás megtérülési idejére vonatkozóan, 
figyelembe véve az energia, raktározási, szervizelési költségek csökkenését 
is. 
 

5. Lehet-e növelni a vendégétkeztetésből származó bevételeket? A konzultációk 
során kiderült, van még lehetőség és kapacitások is a növelésre. Kiszámolva 
a lehetséges növekedést, kiderült, hogy például az MKMK esetében ez nem 
érné el az intézmény költségvetésének az 1 ezrelékét. Jelenleg a vendég 
étkeztetés bevétele 1-2 százalékát teszi ki a költségvetésnek. Másik két 
intézmény esetében a növekedés még ennyit sem tenne ki. 



 

 

 
Javaslat: Igaz, hogy elenyésző mértékben javítana a finanszírozáson a 
vendégétkeztetés, rendezvényszervezés terjedelmének növelése, mégis 
érdemes a szabad kapacitások kihasználására törekedni. Ebben segítség 
lehet például a városmarketing, a jobb, céltudatosabb kommunikáció a 
lakossággal. 
 

6. Lehet-e szervezet átalakítással növelni a hatékonyságot? Ahogy fentebb is 
jeleztük, arra a megállapításra jutottunk, hogy a MESZEGYI és az MKMK 
esetében nem találtunk olyan pontokat a szervezeti felépítésben, amelyeknek 
a megváltoztatásával egyértelműen hatékonyság növekedést érhetnénk el. 
Ezért inkább azt javasoljuk, hogy nagyobb változtatások előtt még gyűjtsön 
mindkét szervezet elegendő információt a saját működéséről. 
 
Javaslat: Megfelelő folyamatértékelő módszer (például jól kidolgozott pontozó 
kártya rendszer) használatával már egy fél éves működés után meg lehet 
határozni, érdemes-e komolyabban beavatkozni a szervezeti struktúrába, 
vagy sem. 
 

7. A működés hatékonyságát mennyire befolyásolja a kommunikáció? A fentebbi 
táblázatból látható volt, hogy az intézmények és az Önkormányzat jó viszonya 
ellenére is vannak kommunikációs fennakadások.  
 
Javaslat: A kommunikáción lehet javítani például az egyértelműség 
növelésével: helyesen, pontosan megfogalmazott igényekkel, időben 
eljuttatott releváns információkkal. Ennek első lépése a „beszéljünk egy 
nyelvet” módszer, amikor is minden érintett tisztázza, hogy mit ért adott 
fogalmak, kifejezések alatt és az eltéréseket korrigálják. Javasoljuk például, 
hogy legyenek minden nyilvántartásban egyértelmű elnevezések. Legyen 
„hivatalos” neve mindennek és a hivatalos néven hivatkozzon arra minden 
egység, szervezet. Megfigyeltük, hogy ebben a projektben például ugyanazt a 
konyhát más-más név alatt említette más-más szervezettől érkezett személy.  
Megfogalmazódott az az észrevétel is a műhelymunkák során, hogy a 
folyamatok közös áttekintése máskor is hasznos lehet. Ezért javasoljuk, hogy 
félévenként a közétkeztetés témában legyen egy fórum, műhelymunka, vagy 
kötetlen szabad beszélgetés, ahol az Önkormányzat és az intézmények 
érintett vezetői a feladat ellátás ezen területével közelebbről is 
foglalkozhatnak. 
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