
Beszámoló 

 

 

Kéthely Község Önkormányzata és az ATROPLUSZ Közétkeztetési és Szolgáltató Kft. között 2017. 

júliusában jött létre szolgáltatási szerződés, melynek keretében cégünk ellátja a település gyermek- és 

szociális étkeztetési kötelezettségeit. 

 

Létszámváltozások: 

Az elmúlt időszakban az alábbiak szerint alakultak azon intézményi létszámok, melyekre cégünk a 

szolgáltatást nyújtja. 

 

Bölcsőde:  
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Óvoda: 

 

 

Iskola: 

 

 

Szembetűnő, hogy a 2020. évben és a 2021. évben is nagy hatással volt a pandámiás helyzet a 

létszámok alakulására, sajnos egy-egy intézményben az étkeztetettek száma majdnem a felére 

csökkent.  

Az étkezést az igénylők számára a veszélyhelyzet ideje alatt eldobható csomagolásban biztosítottuk, 

ezzel is ügyelve az étkezők egészségére, a kormányi előírásokat figyelembe véve. A szerződő felek 

között ezen idő alatt is gördülékeny volt az együttműködés. A kiadagolt és csomagolt ételeket az 

Önkormányzat munkatársai szállították ki az étkezők részére. 
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Tízórai Ebéd Uzsonna



Intézményi elégedettség: 

Cégünk számára fontos az ellátottak visszajelzése mind az ételek, mind a szolgáltatásnyújtás 

minőségével kapcsolatban.  

Szívesen fogadjuk a pozitív véleményeket, illetve a negatív, de építő jellegű kritikákat egyaránt. 

Működésünk részét képezi, hogy egységünk vezetője havi szinten látogatást tesz intézményeibe, ahol 

a vezetőkkel az elmúlt időszak történéseit beszélik át. Erről minden esetben feljegyzéseket készít, 

melyeket továbbít a vezetőség felé, hogy a jövőben az esetlegesen felmerült hibákra nagyobb 

figyelmet tudjunk fordítani.  

Éves szinten készítünk egy elégedettség felmérési kérdőívet is, melyet szintén az intézmények 

vezetőivel töltetünk ki: 

Az idei évben az értékelés átlagosan a „Jó (4 pont)” szintet érte el. Rendkívüli panasszal egyik 

intézményben sem éltek, inkább néhány igényt jegyeztek meg az ételekkel kapcsolatban.  

Szabályozás: 

A közétkeztetést mindig is szigorú szabályokat betartva kellett végezni, azonban az idei évtől egy újabb 

rendeletre is oda kell figyelni, mely hatással van a közbeszerzési eljárásokra is: 

676/2020 (XII. 28.) Kormányrendelet: 

„A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 



1. § E rendeletet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint 

lefolytatott olyan közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni, amelyek tárgya közétkeztetési szolgáltatás 

megrendelése. 

2. § E rendelet alkalmazásában 

a) közétkeztetés: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 

továbbiakban: Éltv.) Melléklet 39/A. pontja szerinti fogalom; 

b) helyi élelmiszer termék: 

ba) - ha az ajánlatkérő a Kbt. 59. §-a szerint előírta valamely címke használatát - az eljárásban előírt 

címkével ellátott termék, vagy 

bb) kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló jogszabály, vagy más 

tagállamokban az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 

2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (4) bekezdése alapján 

megállapított tagállami szabályozás szerinti, a kistermelő által előállított termék; 

c) eljárásban előírt címke: a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 

2012. november 21-i (EU) 1151/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 

eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk 

(1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti minőségrendszer szerinti jelzés, ideértve a Kiváló Minőségű 

Élelmiszer tanúsító védjegyet; 

d) közétkeztetési rövid ellátási lánc: az ételkészítéshez élelmiszereket biztosító, Éltv. szerinti elsődleges 

termelő, illetve élelmiszerelőállító létesítménye és a főzőkonyhát üzemeltető gazdasági szereplő között 

az élelmiszer ellátási láncban legfeljebb egy köztes szereplő vesz részt; 

e) köztes szereplő: az Éltv. szerinti élelmiszervállalkozó, piacszervező szervezet, elismert termelői 

szervezet, elismert termelői csoport. 

3. § A közétkeztetési szolgáltatás közbeszerzésére irányuló eljárásra a Kbt. szabályait az e rendeletben 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

4. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó gazdasági 

szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján köteles előírni 

a) a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosító meglétét, illetve 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, Éltv. 23. § (5) 

bekezdése szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeinek benyújtását. 

(2) Az ajánlatkérő köteles a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként előírni a következőket: 

a) 2022. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 60 százaléka; 

b) 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka 

a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi élelmiszer termékekből 

származik.” 

Az ATROPLUSZ Kft. a rendeletben foglaltaknak megfelel, nyersanyagaink beszerzése a lehető 

legrövidebb úton történik, a gyártótól csupán egy köztes szereplővel, a nagykereskedelemmel vagy 

feldolgozóval.  

A partnereinktől rendelt termékek többsége magyar termék. 

Kiemelnénk, hogy cégünk számára különösen fontos a hazai termékek alkalmazása. Bizonyíték erre, 

hogy saját zöldségfeldolgozó üzemmel rendelkezünk, melyhez a szükséges alapanyagokat 

többségében települési önkormányzatoktól vásároljuk fel, ezzel is segítve az Ő működésüket is. 


