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1 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
közétkeztetés 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 118/2010. (XII.20.) határozatával a saját fenntartású és üzemeltetésű főzökonyha 
átszervezése, a főzőkonyha megszüntetése mellett döntött. 
Az étkeztetési ellátás további, folyamatos biztosítása érdekében a térségben étkezési szolgáltatást nyújtó 
két vállalkozás (Süllős és Süllős Bt, valamint  Szent Anna Fogadó Berkenye) árajánlata alapján a 
kedvezőbb szolgáltatási díjat ajánló Süllős és Süllős Bt.-t javasoljuk a közétkeztetés kiszállításos 
rendszerben történő ellátására. 
 

Étkezés Süllős és Süllő Bt. 
vállalási ára (Ft/adag) 

Szent Anna Fogadó 
vállalási ára (Ft/adag) 

Óvoda (napi háromszori étkezés) 581 681 

Iskola (napi háromszori étkezés) 797  - 

Iskola (ebéd) 449 651 

Szociális és vendég étkezők (ebéd) 563 725 
 
A Süllős és Süllős Bt. vezetőivel folytatott tárgyalások során sikerült elérni, hogy – az intézményvezetőnk 
javaslatára – az étel-kiszállítás – az intézményvezető bánki tapasztalatai alapján ízletesebb ételt előállító - 
Magyarnándori konyháról történjen. 
 
A tárgyalások során megállapításra került, hogy a hatályos önkormányzati rendeletünkben megállapított 
étkeztetési nyersanyagnorma rendkívül alacsony, mely összegből a megfelelő mennyiségű és minőségű 
ételt nem lehet előállítani, ezért a megfelelő színvonalú étkeztetés érdekében javasoljuk a 
nyersanyagnorma emelését a rendelet-tervezetben meghatározottak szerint. Tekintettel arra, hogy az 
ellátottak nagy része (óvodások, iskolások, intézményi dolgozók) kizárólag a nyersanyagnormát téríti 
meg, ezen ellátotti kör esetében a normaemelés térítési díj emelést is eredményez. A saját fenntartású 
konyhához képest a beszállítás előállítási és rezsi költsége jóval alacsonyabb arányt tesz ki, így a 
normaemelés és az előállítási egyéb költség-arány csökkenés együttes hatásaként a szociális étkezők 
térítési díja csökken.1 A külső étkezők térítési díja – ugyanezen oknál fogva – szintén jelentős mértékben 
csökkenhetne2, viszont tekintettel arra, hogy ezen étkeztetési forma nem kötelező ellátás, ugyanakkor a 
tálalókonyhán felmerülő rezsi és munkaerővel kapcsolatos kiadások ezt az ellátást is terhelik, a bekerülési 
költségnél magasabb térítési díj (650 Ft/adag) megállapítását javasoljuk.  
 
A jelenlegi és javasolt nyersanyagnormát, valamint a javasolt térítési díjakat a következő táblázat tükrözi. 
 

Étkezési forma Jelenlegi 
nyersanyagnorma 

(Ft/adag) 

Javasolt 
nyersanyagnorma 

(Ft/adag) 

Jelenlegi 
térítési díj 
(Ft/adag) 

Javasolt 
térítési díj 
(Ft/adag) 

Óvoda (háromszori étkezés) 279 316 349 395 

Óvoda tízórai 55 63   

Óvoda ebéd 184 190   

Óvoda uzsonna 40 63   

                                                 
1 A szociális étkezők javasolt térítési díjánál figyelembe vettük az 1 adagra jutó állami támogatás mértékét is, ami 
221 Ft/adag. 
2 Felnőtt ebéd bekerülési költsége: 563 Ft/adag. 
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Iskola (háromszori étkezés) 332 434 415 543 

Iskola tízórai 63 95   

Iskola ebéd 218 244   

Iskola uzsonna 51 95   

Szociális étkezés 249 306 466, 685 383, 467 

Intézményi dolgozók (napi 
háromszori étkezés) 

363 496 454 
 

620 

Vendég étkezés 249 306 685 650 
 
 
Kérjük az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat, valamint a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
Tolmács, 2011. március 8. 
  Tisztelettel: 
    
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
 
…../2011. (III….) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Süllős és Süllős Vendéglátó Bt. 
közétkeztetési szolgáltatási ajánlatát, és a település közétkeztetési ellátását (óvodai, iskolai, 
szociális étkezés, külső étkezők) 2011. március 16-tól a Süllős és Süllős Vendéglátó Bt-vel 
kötött vállalkozási szerződés útján, étel-beszállításos rendszerben biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2011. március 16. 
Felelős: polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

 ……./2011. (III…...)   
Önkormányzat i  RENDELETE 

 
az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról  

 
( t e r v e z e t )  

 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdésében, valamint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Szt. 59.§ (1) és 
62.§ (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 41.§ (1), 94.§ (2), 147.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

Nyersanyagköltség (nyersanyagnorma) 
 
1.§ (1) Az óvodai ellátottak 1 napra jutó élelmezési nyersanyagköltsége:  

a) tízórai: 63 Ft 
b) ebéd: 190 Ft 
c) uzsonna: 63 Ft. 
 

(2) Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó élelmezési nyersanyagköltsége: 
a) tízórai: 95 Ft 
b) ebéd: 244 Ft 
c) uzsonna: 95 Ft. 

 
(3) Felnőtt  ebéd 1 napra jutó nyersanyagköltsége: 306 Ft. 

 
Térítési díj 

 
2.§ (1) Az étkezést igénybe vevők által fizetendő napi térítési díjak: 
 

a) Óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók: nyersanyagköltség 100 %-a + áfa. 
 

b) Felnőtt és középiskolai tanulók ebéd: nyersanyagköltség + a nyersanyagköltség 70 
%-ában megállapított előállítási és rezsi költség + áfa. 

 
c) Intézményi konyhai-, óvodai dolgozók: iskolai tanulók részére megállapított tízórai 

és uzsonna, valamint a felnőtt ebéd nyersanyagköltségének 100 %-a  + áfa. 
 

d) A szociális étkezés intézményi térítési díja: a felnőtt ebéd nyersanyagköltsége + a 
nyersanyagköltség 47%-ában megállapított előállítási és rezsi költség + áfa. A 
szociális étkezés után fizetendő személyi térítési díj az 1. számú mellékletben 
meghatározott jövedelmi kategóriák szerint, az ellátást igénylő családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem alapján kerül meghatározásra. 
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e) Az intézményvezető felhatalmazást kap a gyermekek nyári táborozása esetén az 
igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díj megállapítására, mely térítési díj nem 
lehet alacsonyabb a nyersanyagköltség + a nyersanyagköltség 47 %-ában 
megállapított előállítási és rezsi költség + áfa összegnél. 

 
(2) A gyermekétkeztetésben résztvevők személyi térítési díját az (1) bekezdés, valamint a 

Gyvt. 148.§-ban foglaltak szerint az intézményvezető állapítja meg. 
 

(3) Az ebédkihordásért fizetendő személyi térítési díj a jövedelmi viszonyoktól függetlenül 
ebéd-adagonként 100 Ft. 

 
Záró rendelkezés 

 
4.§ (1) Ez a rendelet a 2011. március 16-án lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekétkeztetés és szociális ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 
14/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete. 

 
 
Tolmács, 2011. március ….. 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester  körjegyző 
 

 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 

2011. március …….-án 
 
 

 Torma Andrea 
 körjegyző 
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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének …../2011. (III…….) rendeletének 
 

1. számú melléklete 
 

 
A szociális étkezés személyi térítési díja 

 
 

 

Kategória 

 

Jövedelem  

A szociális étkezés nettó (áfa 
nélküli) személyi térítési díja a 

szociális étkezők intézményi térítési 
díjának %-ában (Ft/ebéd) 

I. Nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el  68 %-a 

II. Nyugdíjminimum 150 %-a  felett  
 83 %-a 

 
 
  
 



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

 
amely  létrejött egyrészről Tolmács Község Önkormányzata  (2657 Tolmács, Sport utca 1..)  képviseli 
Hajnis Ferenc polgármester, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről  
 
Süllős  és  Süllős  Vendéglátó  Bt.  (1171  Budapest,  Páncél  út  16.,  cégjegyzékszám:  01‐06‐017502, 
adószám:  28140418‐2‐42,  számlaszám: MKB Bank:  10300002‐20176668‐00003285)  képviseli  Süllős 
Gyuláné ügyvezető igazgató, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)  
 
között  a  mai  napon  vállalkozási  szerződésként  Tolmács  Község  Önkormányzata  fenntartásában 
működő  óvodák,  szociális  és  külsős  ellátottak  részére  2011.  március  16‐tól  kezdődően  a 
közétkeztetési szolgáltatásra kiszállításos rendszerben az alábbi feltételekkel.  
 
 

1.  A Vállalkozó által nyújtott közétkeztetési szolgáltatás 2011. évi díja intézménytípusonként:  
 

  Étkezési forma 
2011. évi 

nyersanyagnorma 
(Ft/adag) 

Bruttó ár (Ft/adag) 

Óvoda 
Tízórai + ebéd + 

uzsonna 
316  581 

Óvoda  Tízórai  63  116 

Óvoda  Ebéd  190  349 

Óvoda  Uzsonna  63  116 

Iskola 
Tízórai + ebéd + 

uzsonna 
434  797 

Iskola  Tízórai  95  174 

Iskola  Ebéd  244  449 

Iskola  Uzsonna  95  174 

Idősek/Vendég  Ebéd  306  563 

 
2.  Az  1.  pontban  meghatározott  közétkeztetési  feladat  ellátásáért  a  szerződés  pénzügyi  és 

ajánlati árkondíciók az eladási árak szerint meghatározott vállalkozási díjat számítja fel, amely 
a megállapított nyersanyagnorma + 47 % rezsi + 25 % áfa.  

 
3.  A Nyersanyagnorma, és vele arányosan a haszonkulcs minden évben a hivatalosan közzétett 

KSH mértékével emelkedik, külön önkormányzati hozzájárulás nélkül. A vállalkozó jogosult az 
inflációt a hivatalos közzététel után a következő egész hónaptól áraiban érvényesíteni. 

 
4.  A szolgáltatás kifizetése tárgy hetet követő 8 naptári napon belül banki átutalással történik.  

 
5.  Szolgáltatással ellátottak szerződéskötéskori létszáma – mely a szolgáltatás ellátása során az 

igénybe vétel szerint változhat, intézmények megnevezése: 



 

Intézmény  Létszám/nap 

Tolmács – Bánk Óvoda (2657 Tolmács, Tolmácsi út 106.)  22 

Rétság Általános Iskola Tagintézménye (2657 Tolmács, Tolmácsi út 106.)  21 

Szociális étkezés  20 

Vendég  10 

 
 

6.  Szállítási időpontok: 
Óvoda, Iskola: tízórai 9.00 óráig, ebéd 12.00 óráig, uzsonna ebéddel együtt; 
Szociális étkezők, vendég étkezők ebéd: az óvodai, iskolai szállítással együtt.  

 
7.  A  vállalkozó  biztosítja  a  rendelkezésre  álló  nyersanyagnorma  gazdaságos  felhasználását, 

figyelemmel a változatos ételválasztékra, és az első osztályú minőségre.  
 

8.  Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik. 
 

9.  Felmondási  határidő:  minden  év  szeptember  1‐je  előtt  6  hónappal  kell  tértivevényesen 
írásban eljuttatni a másik fél részére a felmondó levelet. 

 
10. A  felek  megegyeznek,  hogy  esetleges  jogvitákat  tárgyalásos  úton  rendezik.  A  felek 

beleegyezésükkel és egyetértésükkel jelezve a fenti megállapodást aláírásukkal véglegesítik.  
 

11. A  szolgáltatást nyújtó konyha: Magyarnándori konyha. A kiszolgáló konyha változtatásának 
jogát fenntartjuk.  

 
12. A  késedelmes  fizetés  esetén  a  Vállalkozó  jogosult  a  jegybanki  alapkamat  kétszeresét 

kiszámlázni a Megrendelő részére. 
 
 
 
Budapest, 2011. március 10. 
 
 
 
 

P.H.                P.H. 
 
 
…………………………………………………    ……………………………………………… 

       Megrendelő                 Vállalkozó 
 
 
 
 

Jelen szerződés két oldalt tartalmaz! 


