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5 .  N a p i r e n d  

 
E LŐT E R J E S Z T É S  

Az étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának megállapítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Óvoda intézmény keretein belül működő konyha nyersanyagköltségei (norma), valamint az 
ellátottak által fizetendő térítési díjak mértékét a 18/2009. (XII.17.) önkormányzati rendelet 
szabályozza. 
Az étkezési normák éves felülvizsgálata szükséges, mivel a nyersanyag beszerzési árak területén 
áremelkedések voltak, és várhatóak. 
 
A következő táblázat a jelenlegi hatályos rendelet szerinti étkeztetési normákat 
(nyersanyagköltségeket) mutatja be: 
 

Megnevezés (étkezők) Jelenleg hatályos 
norma 

javasolt, rendelet-
tervezet szerinti 

norma 

Óvodások: - tízórai 55 55 

                  - ebéd 184 184 

                  - uzsonna 40 40 

     Óvodások összesen: 279 279 

Általános iskolai tanulók:

                  - tízórai 

 
63 

 
63 

                  - ebéd 218 218 

                  - uzsonna 51 51 

Általános iskolások 
összesen: 

 
333 

 
333 

Felnőtt ebéd: 249 249 
 
Tekintettel a 2011. évi költségvetés szűkös voltára, javasoljuk, hogy az idén érvényes 
nyersanyagköltségeket tartsuk hatályban 2011. évben is, és norma-emelésre ne kerüljön sor. 
 
Az étkezési norma alapján kerül meghatározásra az ellátottak által fizetendő térítési díj, mely a 
hatályos szabályozás szerint a következőképpen alakul: 

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

megállapított előállítási és rezsi költség + áfa 
 intézményi konyha, óvoda és iskola napközis pedagógus dolgozók: iskolai tanulók részére 

megállapított tízórai és uzsonna, valamint a felnőtt ebéd nyersanyagköltségének 
(normának) 70 %-a + áfa 
 a szociális étkezők intézményi térítési díja: a felnőtt ebéd nyersanyagköltsége (norma) + 

nyersanyagköltség 100 %-ában megállapított előállítási és rezsi költség + áfa.  A személyi 
térítési díj az ellátott jövedelme alapján kerül megállapításra az intézményi térítési díj 46-
92 %-ában. 
 külső étkezők térítési díja: a felnőtt ebéd nyersanyagköltsége (norma) + a 

nyersanyagköltség 120 %-ában megállapított előállítási és rezsi költség + áfa. 
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Javasoljuk, hogy valamennyi étkeztetést igénybevevő legalább a nyersanyagnorma összegét fizesse 
meg a térítési díj összegében, ezáltal a következő térítési díjak megállapítását javasoljuk: 

 óvodások és általános iskolai tanulók térítési díja: étkezési norma 100 %-a  + áfa 
 csak ebédelő általános iskolai tanulók térítési díja: étkezési norma 100 %-a  + áfa 
 intézményi konyhai, óvodai dolgozók térítési díja: iskolai tanulók részére megállapított 

tízórai és uzsonna, valamint a felnőtt ebéd nyersanyagköltségének (normának) 100 %-a + 
áfa. 

Javasoljuk továbbá, hogy a középiskolai tanulók térítési díja – tekintettel arra, hogy nincs 
kötelezettségünk kedvezményes étkezést biztosítani részükre, ugyanakkor a nyersanyagnormájuk a 
felnőtt ebédnek megfelelő – a felnőtt vendég étkezőkkel essenek egy tekintet alá. 
A vendég étkezők térítési díját javasoljuk változatlan mértékben megállapítani, mivel a 
nyersanyagköltségen felül rezsi költséget is tartalmaz a jelenlegi térítési díj összege. 
 
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 összege: 55.360 Ft/fő/év, melynek összege várhatóan nem változik 
2011. évben. 
 
A szolgáltatási önköltség a 2010. évi adatok alapján- saját konyha működtetésével: 
Felmerült költségek: 

 nyersanyagköltség    4.163.000 Ft 
 egyéb költségek:  bér + járulékai:    5.964.000 Ft 

    rezsi (víz, telefon nélkül):  1.511.000 Ft 
 
Összes élelmiszer adag 2010-ben1 (gyermek + felnőtt): 14.728 
Egyéb költségek 1 adagra jutó összege:  508 Ft egyéb költség/adag 
 
1 adag étel önköltsége: 

• felnőtt: 249 Ft nyersanyag + 508 Ft egyéb költség = 757 Ft 
 
A fentiek alapján a szociális étkezők részére maximálisan meghatározható térítési díjak- saját 
konyha fenntartása esetén: 
 

Jövedelem kategória Normatíva  
1 napra 

(Ft) 

Költség2 
(Ft) 

 

Nettó 
térítési díj 
maximum  

(Ft) 

Hatályos 
szabályozás 
szerinti nettó 

térítési díj 
Nyugdíjminimum3  
150%-a alatt 
(42.750 Ft alatt) 

 
221 

 
757 

 
536 229 

Nyugdíjminimum  
150-200%-a között 
(42.750 – 57.000 Ft között) 

 
221 

 
757 

 
536 403 

Nyugdíjminimum  
200-300%-a között 
(57.000 – 85.500 Ft között) 

 
221 

 
757 

 
536 428 

Nyugdíjminimum  
300%-a felett 
(85.500 Ft felett) 

 
221 

 
757 

 
536 458 

 
 

                                              
1 2010.október 31-ig tény adat, november-december hónapra vonatkozóan kalkulált adat. 
2 Számításunk alapja a szociális étkezés önköltsége: az étkeztetés normaköltsége (felnőtt ebéd norma) és az 
egyéb költségek 1 adag ételre jutó összege. 
3 A 2010. évi 28.500 Ft nyugdíjminimum összegével számolva. 
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Amennyiben a képviselő-testület a konyha bezárása, és az étkeztetés külső beszállítóval történő 
biztosítása mellett dönt, akkor a bekerülési önköltség a nyersanyag-norma, a beszállító által 
meghatározott előállítási és rezsi költség, valamint a tálalókonyhán felmerülő költségek (személyi 
és dologi jellegű költségek) összegeként kerül meghatározásra. 
 
A szociális étkezők részére maximálisan meghatározható térítési díjak – amennyiben az étkezés a 
Süllős & Süllős Bt-től kerül beszállításra: 

Jövedelem kategória Normatíva  
1 napra 

(Ft) 

Költség4 
(Ft) 

 

Nettó 
térítési díj 
maximum 

(Ft) 

Hatályos 
szabályozás 
szerinti nettó 

térítési díj 

Javasolt 
nettó térítési 

díj 

Nyugdíjminimum5  
150%-a alatt 
(42.750 Ft alatt) 

 
221 

 
559 

 
338 229 230 

Nyugdíjminimum  
150-200%-a között 
(42.750 – 57.000 Ft között) 

 
221 

 
559 

 
338 403 

Nyugdíjminimum  
200-300%-a között 
(57.000 – 85.500 Ft között) 

 
221 

 
559 

 
338 428 

Nyugdíjminimum  
300%-a felett 
(85.500 Ft felett) 

 
221 

 
559 

 
338 458 

338 
 

 
A jogszabályi rendelkezés nem különböztet meg jövedelmi kategóriákat a költségvetési támogatás 
tekintetében, azonban a szociális rászorultság alapján nyújtott étkeztetési szolgáltatásnál 
igazságosnak gondoljuk a fizetendő díjak jövedelem alapján történő differenciálását. Mint látjuk az 
élelmezés önköltsége csökken a konyha megszüntetése által, így a szociális étkezők térítési díját is 
csökkentenünk kell. A térítési díj az önköltség és az állami támogatás különbözete lehet maximum. 
Ennek értelmében két jövedelem kategóriát javasolunk meghatározni. 
 
A következő táblázat a javasolt nyersanyag-norma és javasolt térítési díj alapján a térítési díjak 
összegét (Ft/nap) mutatja be, áfával. 
Megnevezés (étkezők) Jelenleg hatályos  

térítési díj 

Térítési díj a javasolt 
rendelet-tervezet szerinti  

Emelkedés  

(%)  

Óvodások 296 349 18 % 

Általános iskolások 354 416 18 % 

Csak ebédelő ált.isk. 259 273 5 % 

Középiskolás ebéd 405 - - 

Dolgozók 318 454 43 % 

Szociális étkezők 286, 504, 535, 573 288, 423 - 

Vendég étkezők 685 685 - 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a javasolt 
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tolmács, 2010. december 16.      Hajnis Ferenc 
         polgármester 

                                              
4 Számításunk alapja a szociális étkezés önköltsége: az étkeztetés normaköltsége (felnőtt ebéd norma) + a 
beszállító felé fizetendő 47 % előállítási és rezsi költség + az egyéb költségek  (tálaló konyha személyi 
jellegű és dologi jellegű kiadásai) 1 adag ételre jutó összege. 
5 A 2010. évi 28.500 Ft nyugdíjminimum összegével számolva. 


