
Közfeladatot ellátó szerv adatai 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 

I./1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 

Székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 

Telefonszáma: 78/601-311/ 125 mellék 

Mobiltelefonszáma: 30/646-8501 

Elektronikus levélcíme: iroda.kozetkeztetes@gmail.com 

Honlapja: www.kozetkezteteskalocsa.hu 

 

I./2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése: Telephelyek: 

ISKOLAI FŐZŐKONYHA 

6300 Kalocsa, Jókai Mór u. 1. 

BÖLCSÖDEI FŐZŐKONYHA 

6300 Kalocsa, Zrínyi Miklós u. 17. 

KOLLÉGIUMI TÁLALÓKONYHA 

6300 Kalocsa, Kunszt József u. 1. 

BELVÁROSI FŐZŐKONYHA 

6300 Kalocsa, Szent István király út 38. 

A KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
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http://www.kozetkezteteskalocsa.hu/


Központi Irányítás feladatai: 

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény ügyviteli feladatainak ellátása – munkaügyi feladatok, számlákkal 

kapcsolatos teljeskörű ügyintézés, normatív elszámoláshoz szükséges nyilvántartások vezetése. 

Iskolai Főzőkonyha és Bölcsödei Főzőkonyha feladatai: 

Ellátja az intézményi gyermekétkeztetés feladatait az önkormányzat által fenntartott bölcsődében és 

óvodában és Kalocsa város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az 

állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési- oktatási 

intézményben. Biztosítja a szociális nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során 

nyújtott étkeztetést és a szünidei gyermekétkeztetés ellátását. Megrendelés alapján vállalkozói 

tevékenységet is végez (vendégétkeztetés, étkeztetés rendezvényeken). 

Belvárosi Főzőkonyha feladatai: 

Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ szociális étkeztetési feladatainak szolgáltatása. 

Megrendelés alapján vállalkozói tevékenységet is végez (vendégétkeztetés, étkeztetés rendezvényeken). 

Kunszt utcai tálalókonyha feladatai: 

A közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek 

részére a napi háromszori étkeztetés helyben történő megvalósítása. Rendezvények lebonyolításának 

helyszíne. 
 

I./3. A közfeladatot ellátó szerv vezetői és az egyes szervezeti egységek vezetői: 

Intézményvezető: Kiss-Ilka Anikó, 30/894-4907, vezeto.kozetkeztetes@gmail.com) 

 

I./4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető: Kiss-Ilka Anikó (intézményvezető, 

30/894-4907, vezeto.kozetkeztetes@gmail.com, ügyfélfogadási rend: szerda 08:00 – 12:00, egyéb 

esetben telefonos egyeztetést követően) 

 

I./6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 

alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek: Nincs adat 

 

I./11. A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: 

Hivatalos neve: Kalocsa Város Önkormányzata 

Székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 

Postai címe: Pf. 65 

Telefonszáma: 78/601 300 

Telefaxszáma: 78/462 375 

Elektronikus levélcíme: info@kalocsa.hu  

Honlapja: www.kalocsa.hu  

Ügyfélszolgálat: Lakossági Ügyfélszolgálat (hétfő, szerda 8-tól 16 óráig; kedd, péntek 8-tól 12 óráig), 

Anyakönyv Ügyfélszolgálat (+36 78 601 308, hétfő, szerda, péntek 8-tól 12 óráig), 

http://www.kalocsa.hu/polgarmesteri-hivatal/ugyfelszolgalat/ 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 

II./1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre 

vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök: az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése, az 

mailto:vezeto.kozetkeztetes@gmail.com
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államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, és a 104.§ (1) bekezdése. A gyermekek 

védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, valamint 

annak végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 

költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet. A Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény. 

Szervezeti és működési szabályzat: https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/SZMSZ.pdf  

A közérdekű adatok igénylésének és adatközlés szabályai: https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-

content/uploads/K%C3%B6z%C3%A9rdek%C5%B1-adatok-szab%C3%A1lyzat.pdf  

 

II./5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások: 

Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. 

törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. 

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény ellátja az intézményi gyermekétkeztetés feladatait az 

önkormányzat által fenntartott bölcsődében és óvodában és Kalocsa város közigazgatási területén az 

állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által 

fenntartott nem bentlakásos nevelési- oktatási intézményben, továbbá a közigazgatási területén a 

köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére, valamint biztosítja 

a szociális nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetést és a 

szünidei gyermekétkeztetés ellátását. 

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselőtestületi döntése alapján – 11/2022.(VII.04.) 

önkormányzati rendelet – 2022.09.01-től az intézményi gyermekétkeztetési térítési díjának 

egy ellátottra jutó 100%-ban fizetendő napi összege az alábbiak szerint alakul: 

bölcsődei ellátás esetében 552,- Ft 

óvodai ellátás esetében  572,- Ft 

általános iskola napközi otthon esetében 610,- Ft 

általános iskola menza esetében 438,- Ft 

középiskola menza esetében 521,- Ft 

kollégiumi ellátás esetében 1187,- Ft 

Igénybevehető kedvezmények: 1997. évi XXXI. törvény 21. § a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 

2022.06.01-től a felnőtt menü ára előfizetéssel: 1250 Ft/adag. 

2023.02.01-től a felnőtt menü ára előfizetéssel: 1500 Ft/adag 

 

II./6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások: 

Név: Quadro Byte élelmezési – dietetikai rendszer 

Formátum: elektronikus 

Jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

Időtartama: intézmény működése alatt 

Érintettek köre: létszám adatok, anyagkiszabatok, menü, diétaféleségek, szállítók, költséghelyek 

Adatok forrása: Szállítólevél, létszám összesítő, étkezési norma: fenntartói határozat 

https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/SZMSZ.pdf
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Hozzáférés módja: kizárólag az intézmény dolgozói számára hozzáférhető (belső információ) 

 

II./7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a 

kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: Nincs adat 

 

II./9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi 

önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás 

időpontjától: Nincs adat 

 

II./10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: szórólapok, 

plakátok, meghívók programokról: Nincs adat 

 

II./11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és 

indokolásuk: Nincs adat 

 

II./12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések nyilvános megállapításai 

https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/K%C3%BCls%C5%91-

Ellen%C5%91rz%C3%A9s-2017.pdf  

 

https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/K%C3%BCls%C5%91-

Ellen%C5%91rz%C3%A9s-2018.pdf  

 

https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/K%C3%BCls%C5%91-

ellen%C5%91rz%C3%A9s-2019.pdf  

 

https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/K%C3%BCls%C5%91-

ellen%C5%91rz%C3%A9s-2020.pdf  

 

https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/K%C3%BCls%C3%B6-

ellen%C5%91rz%C3%A9s-2021.pdf 

 

https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/K%C3%BCls%C3%B6-

ellen%C5%91rz%C3%A9s-2022.pdf 

 

II./13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények:  

A közérdekű adatok igénylésének és adatközlés szabályai: https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-

content/uploads/K%C3%B6z%C3%A9rdek%C5%B1-adatok-szab%C3%A1lyzat.pdf  

 

II./14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 

adatgyűjtés 

A statisztikai adatokat a www.ksh.hu oldalon tekintheti meg. 

 

II./15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre 

vonatkozó adatai 

A statisztikai adatokat a www.ksh.hu oldalon tekintheti meg. 

 

II./16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a 

közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: Nincs adat 

 

II./17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, 

hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: Nincs adat 
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II./18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: Nincs adat 

 

III. Gazdálkodási adatok 

 

III./1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy 

éves költségvetés beszámolója 

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény költségvetését Kalocsa Város Önkormányzata határozza meg. 

Költségvetés évekre lebontva: http://www.kalocsa.hu/kozerdeku-adatok/gazdalkodasi-adatok/  

 

III./2. A közfeladatot ellátó szervnél 

Foglalkoztatottak létszáma: 42 fő 

Személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: foglalkoztatottak személyi juttatásai: 2020. évi 

előirányzat: 131.602.000 Ft 

Önkormányzat: http://www.kalocsa.hu/wp-content/uploads/2014/12/2.pdf  

 

III./3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott költségvetési támogatások: Nincs adat 

 

III./4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal 

történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 

https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/Szerz%C5%91d%C3%A9sek-2019-2020.pdf  

 

https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/Szerz%C5%91d%C3%A9sek-2020-2021.pdf  

 

https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/Szerz%C5%91d%C3%A9sek-2021-2022.pdf 

 

https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/Szerz%C5%91d%C3%A9sek-2022-2023.pdf 

 

III./5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok: Nincs adat 

 

III./7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések: Nincs adat 

 

III./8. Közbeszerzési információk 

https://kozetkezteteskalocsa.hu/wp-content/uploads/K%C3%B6zbeszerz%C3%A9s-2019-2023.pdf 
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