
III./1 

Előkészítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. december 20-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Süllős & Süllős Kft. normaemelési kérelmével kapcsolatos étkezési térítési 

térítési díj rendelet megalkotása. 

 

A Süllős & Süllős Kft. kérelemmel fordult az önkormányzathoz a közétkeztetés keretében 

alkalmazott nyersanyag norma emelése érdekében. 

 

A 2004. november 10-én kelt és többször módosított közétkeztetésre vonatkozó szerződés 

értelmében a szolgáltatási díj (eladási ár) a KSH által megadott hivatalos infláció mértékével 

évente egy alkalommal módosítható és január 1-től december 31-ig érvényes. 

A szolgáltatási díj = nyersanyagnorma (nettó) + 57 % haszonkulcs + Áfa. 

Önkormányzatnak a térítési díj és a szolgáltatási díj teljes összege közötti különbséget kell 

megtéríteni a vállalkozónak. 

A térítési díjat, a szolgáltatás azon részét, amit áthárítunk a szolgáltatást igénybe vevőre 

rendeletben kell meghatározni. 

 

Jelenleg ez két rendeletben, a nevelési–oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési 

térítési díjakról szóló 10/2011. (III.31.) Ök. rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról szóló 6/2011.(III.2.) Ök. rendeletben került szabályozásra. 

A normaemelés módja a helyi rendeletek vonatkozó térítési díjának emelése. 

 

A szociális intézményekben az étkeztetésre vonatkozó nyersanyagnorma emelést csak a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet térítési díjainak 

módosításával egyidőben javaslom meghatározni. Ezen rendelet díjtételei 2011. május 

hónaptól változtak. 

 

Jelenleg csak a nevelési-oktatás intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és a 

bölcsődei ellátás intézményi térítési díjak módosítására teszek javaslatot. 

A nevelési-oktatási intézmények térítési díja csak a nyersanyagnormát tartalmazhatja. 

A bölcsődei térítési díjba maximum 50 %-os rezsi költség beépíthető. 

 

A nyersanyag normát a képviselő-testület 2011. évre vonatkozóan nem emelte meg, a 

vállalkozó átlagosan 5,8 %-os kérelme elutasításra került. 

Mindezekre tekintettel jelenleg 2012. évre 12,1 %-os emelést kér megállapítani a mellékelten 

csatolt kérelmében foglaltak szerint. 

 

A rendelet tervezet az étkezési térítési díjak emelésére 3 változatot tartalmaz. A bölcsődei 

térítési díj megállapítására tett javaslat nem tartalmaz a nyersanyagnormán túl rezsiköltség 

áthárítást a szolgáltatást igénybe vevőre. A térítési díj emelést február 1. napjától javaslom, 

mivel az iskolában a január havi térítési díjbeszedés már megtörtént.  

 

A képviselő-testületnek először dönteni kell a díjemelés mértékéről, majd a rendelet egészét 

kell elfogadni! 



A nyersanyagnorma emelésen túl felmerült annak gondolata, hogy hogyan tudná az 

önkormányzat ezt a feladatát költséghatékonyabb formában ellátni. 

A feladatellátás: 

2011. év novemberéig 12.371.665,- Ft kiadást, költséget jelentett az önkormányzatnak a 

normatíva finanszírozáson, és térítési díj befizetéseken túl. 

 

Ez a feladat 2004-ig intézményi formában történt, melynek visszaállítása nem célszerű 

ismerve az intézményi működés korlátait. 

 

Lehetőség van a feladat ellátására 100 %-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági 

társasági formában is. 

Ahhoz azonban, hogy megismerjük, hogy mit jelent költségek tekintetében egy ilyen cég 

létrehozása és működtetése több szempontból is gazdaságossági számításokat kell végezni: 

- az étkeztetési tevékenység ellátására vonatkozóan, 

- milyen egyéb, - a kapacitást kihasználó - vállalkozási tevékenységgel lehetne csökkenteni 

az önkormányzati támogatást, 

- felül kell vizsgálni a jelenlegi konyha épület és az eszközállomány állapotát, felmérni a 

szükséges fejlesztések mértékét, 

- a cég alapításon, és a szükséges vagyon rendelkezésre bocsátásán túl, milyen egyéb 

feltételek megteremtése szükséges a működési engedély megszerzéséhez, 

- milyen egyéb önkormányzati feladat ellátással, tevékenységgel kapcsolható össze a jövőben 

a kft. működése, 

- milyen más piaci lehetőségek vannak a térségben, 

- milyen hatással lehet az érkeztetésre az oktatási feladatok állami feladattá válása, stb… 

 

Illetve ezzel párhuzamosan meg lehetne vizsgálni, hogy a feladat pályáztatása esetén egy új 

vállalkozóval nem csökkenthetők-e az önkormányzati költségek. 

Bármilyen változtatásról is dönt a testület azt célszerű az iskolai tanévhez igazítani. 

Az érvényes vállalkozási szerződésben a felek 6 hónapos felmondási időt kötöttek ki, így 

szeptember 1. napjával történő változtatás érdekében a szerződést legkésőbb 2012. február 

29-ig fel kell mondani. 

 

Amennyiben a képviselő-testület támogatja a más módon történő feladatellátás lehetőségének 

kivizsgálását akár más vállalkozóval, vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 

létrehozásával, kérje fel a polgármestert, hogy készítsen döntés előkészítő anyagot, és azt 

terjessze legkésőbb a képviselő-testület 2012. februári ülésére. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

konyha működtetésére és az önkormányzat közétkeztetési feladatainak jövőbeni ellátására 

készítsen szakmai és gazdaságossági elemzéseket, számításokat. A döntés előkészítő anyagot 

terjessze – legkésőbb a 2012. februári ülésre - a  képviselő testület elé. 

Határidő: 2012. februári testületi ülés 

Felelős: Ruck Márton polgármester 

 

Medgyesegyháza, 2011. december 10. 

 

 

        Ruck Márton 

        polgármester 

 



 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2011. (XII…..) számú rendelete 

 

Az önkormányzat által fenntartott oktatási és nevelési intézmények étkezési térítési 

díjainak, valamint a bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának megállapításáról 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29.§ (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás, és a 94. § (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva az önkormányzat 

által fenntartott oktatási és nevelési intézmények étkezési térítési díjainak, és a bölcsődei 

ellátás intézményi térítési díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 
 

1. § 

 
 

A képviselő-testület az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben fizetendő étkezési 

térítési díj mértékét a rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg. 

 

2. § 

 

A képviselő-testület az általa fenntartott szociális nevelési-oktatási intézményben a 

gyermekjóléti alapellátás keretében végzett bölcsődei ellátás intézményi térítési díj mértékét a 

rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg. 

 

3. § 
 

A rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a 10/2011 (III. 31.) Ök. rendelet 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

Ruck Márton        Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

  polgármester            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Melléklet 

 

Étkezési térítési díjak 

(nettó összegben) 

 
 

 TÉRÍTÉSI DÍJ (nettó nyersanyagnorma) 

Ft-ban 

2011. évi térítési díj 

Ft-ban 

(Tájékoztató adat) A változat 

(4,2%) 

B változat 

(8 %) 

C változat 

(12,1%) 

ISKOLÁS 3X 387 401 416 371 

ISKOLÁS T+E 296 307 318 284 

ISKOLÁS E 206 214 222 198 

OVODÁS T+E+U 279 289 300 268 

OVODÁS E 194 201 209 186 

 

 

 

 

 

 

2. Melléklet 

 

 

Gyermekjólét alapellátások intézményi térítési díja, 

a napi étkezések térítési díja a bölcsődében 

(nettó összegben) 

 
 TÉRÍTÉSI DÍJ (nettó nyersanyagnorma) 

Ft-ban 

2011. évi térítési díj 

Ft-ban 

(Tájékoztató adat) A változat 

(4,2%) 

B változat 

(8 %) 

C változat 

(12,1%) 

BÖLCSÖDEI 

ELLÁTÁS 4 X 

ÉTKEZÉSSEL 

404 419 435 

 

388 

 

 

 
 

 


