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 ELŐTERJESZTÉS 

A Marcali Város Képviselőtestületének 2015. január 22-ei ülésére,  
a GYÉK 2000 Kft. 2014. évi tevékenységéről  

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Marcali Város Önkormányzata a Gyermekélelmezési Központot a 132/1999. (XI. 18.) számú 
határozata értelmében szerződéses jogviszony alapján a GYÉK 2000 Kft-vel működteti. A cég a 
szerződés alapján a gyermekélelmezést, valamint a szociális étkeztetést látja, amelynek 
működtetését, szolgáltatásainak minőségét Marcali Város Önkormányzata rendszeresen 
figyelemmel kíséri, a szolgáltatást igénybe vevők véleményét és tapasztalatait kikéri.  
 
A bérleti és üzemeltetési szerződés beszámolási kötelezettséget ír elő a Kft. számára. 
 
A 2014-es évben a szolgáltatást a város alábbi intézményei vették igénybe: 
 

- Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola,  
- Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola,  

 
Az intézmény ügyvezetője által készített tájékoztató alapján a 2014. évi tapasztalatok:  
 
A GYÉK 2000. Kft dolgozói összlétszáma 30 fő volt. Ebből 5 fő tanuló, 4 fő részmunkaidős 
nyugdíjas dolgozó,  4 fő egyéb részmunkaidős dolgozó, és 17 fő teljes munkaidős foglalkoztatott. 
Valamennyi dolgozó bérét biztosítani tudta a munkáltató.  
 
A gyermekétkeztetésben részt vevő tanulói létszám 2014. évben 1100-1200 fő között volt. Ebből 
980 gyermek és kb. 200-220 fő felnőtt étkező volt.  
 
2014. évben térítési díj emelés nem történt, mivel a beszállító cégek  az előző évi 
nagykereskedelmi árakat tudták tartanai a nyersanyagok vonatkozásában.  
 
Az intézményekkel a kapcsolattartás az előző évekhez hasonlóan jónak mondható.  
A térítési díjak fizetésében voltak elmaradások. Havonta megközelítőleg 180 ezer és 230 ezer Ft 
között mozgott a kifizetetlen számlák összege. 
 
Az önkormányzat felé a kiállított számlák kiegyenlítése viszonylagos rendszerességgel 
megtörtént, így a Kft-nek sem volt hátraléka a beszállítok felé.  
Az épület állaga továbbra is változatlan, folyamatosan romlik. Soron kívül szükséges lenne a 
mielőbbi teljes felújítás, mivel az 1980-as évek technológiája mára teljesen elavult. Üzemeltetés 
és fenntartás vonatkozásában az anyagok és eszközök tekintetében anyagi forrás hiányában csak 
a legszükségesebb dolgok beszerzése történt meg. 
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A Kft-nek továbbra is szükséges igénybe vennie a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 
hitelkeretét, megközelítőleg 2,5 millió Ft értékben. Valamint a Széchenyi Kártya hitelt 10 millió 
Ft összegben. 
 
A GYÉK 2000 Kft. a közétkeztetés alapfeladata mellett 2014. évben is egyéb rendezvények 
bonyolítását, és vendéglátást is vállalt.  
 
Fent leírtak figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjenek. 
 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 
 
Marcali Város Képviselőtestülete a GYÉK 2000 Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját megtárgyalta, és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Sütő László, polgármester 
 
 
 
Marcali, 2015. január 8. 
 
 
 
        Dr. Sütő László sk. 
         polgármester 
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