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3 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
 

A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi nyersanyagköltségének és személyi térítési 
díjának megállapítása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tolmácsi Óvoda intézmény keretein belül működő konyha nyersanyagköltségei (norma), 
valamint az ellátottak által fizetendő térítési díjak mértékét a 9/2008. (XII.18.) helyi rendelet 
szabályozza. 
 
Az étkezési normák éves felülvizsgálata és szükséges módosítása indokolt, mivel a nyersanyag 
beszerzési árak területén igen jelentős áremelkedések voltak, és várhatóak, ezért az elkészített étel 
minőségének és adag-mennyiségének fenntartása érdekében javasoljuk a nyersanyag norma 
felülvizsgálatát. 
 
Mellékeljük az élelmezésvezető normarendezés javaslatára vonatkozó levelet, mely alapján 5 % 
norma-emelést javaslunk. 
 
A következő táblázat a jelenlegi hatályos rendelet szerinti étkeztetési normákat 
(nyersanyagköltségeket), valamint a javasolt rendelet-tervezet szerinti normákat mutatja be: 
 

Megnevezés (étkezők) Jelenleg hatályos 
norma 

javasolt, rendelet-tervezet 
szerinti norma 

Óvodások: - tízórai 53 55 

                  - ebéd 175 184 

                  - uzsonna 38 40 

     Óvodások összesen: 266 279 

Általános iskolai tanulók:                 
- tízórai 

 
60 

 
63 

                  - ebéd 208 218 

                  - uzsonna 49 51 

Általános iskolások összesen:  
317 

 
333 

Felnőtt és középiskolai tanulók 
ebéd: 

237 249 

 
 
A tervezett és javasolt norma-rendezés (emelkedés) átlagos mértéke 5 %, mely a beszerzési árak 
emelkedésének mértéke alatt marad. 
 
Az étkezési norma határozza meg a térítési díjakat, melyek a jelenlegi rendelet szerint az alábbiak 
szerint kerültek kialakításra: 

 óvodások és általános iskolai tanulók térítési díja: étkezési norma 85 %-a  +  25 % áfa 
 csak ebédelő általános iskolai tanulók: étkezési norma 95 %-a  +  25 % áfa 
 középiskolai tanulók ebéd: nyersanyagköltség (norma) + nyersanyagköltség 30 %-ában 

megállapított előállítási és rezsi költség + 25 % áfa 
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 intézményi konyha, óvoda és iskola napközis pedagógus dolgozók: iskolai tanulók részére 
megállapított tízórai és uzsonna, valamint a felnőtt ebéd nyersanyagköltségének 
(normának) 60%-a + 25 % áfa 
 a szociális étkezők intézményi térítési díja: a felnőtt ebéd nyersanyagköltsége (norma) + 

nyersanyagköltség 85 %-ában megállapított előállítási és rezsi költség + áfa. A személyi 
térítési díj az ellátott jövedelme alapján kerül megállapításra az intézményi térítési díj 50-
100%-ában. 
 külső étkezők térítési díja: a felnőtt ebéd nyersanyagköltsége  (norma) + 120 % előállítási 

és  rezsi költség + 25 % áfa. 
 
A gyermekétkeztetés esetében a normához (nyersanyag költséghez) viszonyított 85-95%-os a 
térítési díj szintje. A középiskolások, szociális étkezők és vendég étkezők a normán felül 30-85-
120%-os rezsit is fizetnek.  
A saját dolgozóink térítési díja a jelenleg hatályos szabályozásunk szerint a norma 60%-os 
szintjén került meghatározva. Javasoljuk a dolgozók térítési díj szintjének normához 
viszonyított 90 %-os szinten történő megállapítását, mellyel a dolgozóink a külső étkezők 
térítési díjához viszonyítottan havi 6000 Ft-os étkezési támogatásban részesülnének, 
azonos szinten a többi önkormányzati dolgozóval.  
Megjegyezzük, hogy a külső étkezők térítési díja is jóval a bekerülési költség alatt van, hiszen a 
külső étkezők térítési díjában a normán felül 120 % rezsit érvényesítünk, viszont az étkeztetés 
önköltség-számítása szerint bekerülési költségként a nyersanyag normán felül 214%- rezsi költség 
mutatkozik. 
 
A következő táblázat a jelenleg hatályos rendelet szerinti étkeztetési térítési díjakat, valamint a 
javasolt nyersanyag-norma és térítési díj kalkuláció alapján a térítési díjakat (Ft/nap) mutatja be, 
áfával. 
 

Megnevezés 
(étkezők) 

Térítési díj 
kalkuláció  

Térítési díj Áfa-
val a jelenlegi 
norma alapján 

Térítési díj a javasolt 
rendelet-tervezet 

szerinti norma alapján 

Emelkedés 

(%)  

óvodások Norma 85%-a 283 296 4,6% 

Általános iskolások Norma 85%-a 337 354 5% 

Csak ebédelő 
ált.isk. 

Norma 95%-a 247 259 4,9% 

Középisk. ebéd Norma + 30% rezsi 385 405 5,2% 

Dolgozók Norma 60%-a / 
90%-a 

260 408 56,9% 

szociális étkezők Norma + 85% rezsi 
jövedelem alapján 

274, 482, 548 288, 507, 576 5,2% 

külső étkezők Norma + 120% 
rezsi 

652 685 5,1% 

 
 
A szociális étkezés térítési díjának megállapítását szabályozó 29/1993. (II.17.) Korm.rendelet 
értelmében az intézményi térítési díjakat a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami 
hozzájárulás különbözeteként kell meghatározni.  
 
A 2010. évi normatív támogatás várható összege szociális étkezés ellátotti létszáma alapján 
55.362,5 Ft/fő/év. A 2010. évi költségvetési törvénytervezetben az előző évekkel ellentétben nem 
differenciálódik a normatíva az ellátottak jövedelmi helyzete szerint. 
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A szolgáltatási önköltség a 2009. évi1 adatok alapján: 
Felmerült költségek: 

 nyersanyag norma    
 egyéb költségek 

− bér + járulékai: 4.762.791 Ft 
− rezsi (víz, telefon nélkül): 1.291.933 Ft 

Összes élelmiszer adag 2009. szeptember 30-ig (gyermek + felnőtt): 11335 adag 
Egyéb költségek 1 adagra jutó összege: 534,2 Ft egyéb költség/adag 
 
1 adag étel önköltsége a kimutatott költségek alapján: 

− felnőtt: 249 + 534 =  783 Ft 
 
A fentiek alapján a szociális étkezők részére maximálisan meghatározható nettó térítési díjak: 
 
Jövedelem kategória Ellátotti 

létszám 
(fő) 

Norma-
tíva  

1 napra 
(Ft) 

Költség2 
(Ft) 

 

Térítési díj 
maximum 

(Ft) 

Jelenlegi 
nettó térítési 

díj 

Javasolt 
nettó térítési 

díj 

Nyugdíjminimum3 
150%-a alatt 
(42.750 Ft alatt) 

 
2 

 
220,5 

 
783 

 
562 

 
219 

 
230 

Nyugdíjminimum 
150-300%-a között 
(42.750 – 85.500 Ft 
között) 

 
12 

 
220,5 

 
783 

 
562 

 
386 

 
405 

Nyugdíjminimum 
300%-a felett  
(85.500 Ft felett) 

 
3 

 
220,5 

 
783 

 
562 

 
438 

 

 
461 

 
 
Az önköltség számítás alapján általánosságban megállapítható, hogy a felnőtt ebéd esetében 1 
adagra jutó bekerülési önköltség kb. az étkezési nyersanyag-norma háromszorosa (318 %-a). 
Tekintettel az étkezők anyagi helyzetére, a fenti mértékben javasoljuk a rezsi költség érvényesítését 
a térítési díjaknál. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a javasolt 
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Tolmács, 2009. december 11. 
 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc s.k. 
 polgármester 

                                              
1 A kimutatott összeg a 2009. szeptember 30-ig felmerült költség, a viszonyítási alap a szeptember 30-ig 
értékesített élelmiszer adag. 
2 Számításunk alapja a szociális étkezés önköltsége: az étkeztetés normaköltsége (felnőtt ebéd norma) és az 
egyéb költségek 1 adag ételre jutó összege. 
3 Nyugdíjminimum 2009. évi összege: 28.500.  


