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    .  N a p i r e n d  
 
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
a közétkeztetési szerződésről, az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről  

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat által biztosított intézményi étkeztetés (óvodások, iskolások, felnőtt étkezők és 
szociálisan rászorulók étkeztetése) a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft. (1158 
Budapest, Bezsilla Nándor u. 2.) főzőkonyhájáról történő beszállítással kerül biztosításra.  
 
 
Az élelmiszer nyersanyagok, valamint az élelmiszer-előállítás egyéb költségeinek (pl. rezsi, szállítási 
költségek, bérek) emelkedése miatt az étkezési nyersanyagköltségek (normák), valamint a térítési díjak 
felülvizsgálatára minden évben sor kerül.  
 
A jelenlegi közétkeztetést nyújtó vállalkozó árajánlata alapján a gyermekétkeztetés és a felnőtt étkeztetés 
nyersanyagköltsége, valamint beszerzési ára 2023. január 1-től változik. 
 
 
Óvodai és iskolai étkeztetés 
 
 

Óvodás gyermekek napi háromszori 
étkezése 

2022. évben (Ft) 2023. évre javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó)  700 825 17,8 % 

vételi (beszállítási) ár (bruttó)  1150 1340 16,5 % 

térítési díj (bruttó nyersanyag költség) 700 825 17,8 % 

 

Iskolás gyermekek napi háromszori 
étkezése  

2022. évben (Ft) 2023. évre javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó)  920 960 14,7 % 

vételi (beszállítási) ár (bruttó)  1.250 1.390 11,2 % 

térítési díj (bruttó nyersanyag költség 
kerekített összege) 

920 960 14,7 % 

 

Iskolás gyermekek napi egyszeri étkezése 

(csak ebéd)  

2022. évben (Ft) 2023. évre javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó)  630 640 1,5 % 

vételi (beszállítási) ár (bruttó)  850 930 9,4 % 

térítési díj (bruttó nyersanyag költség) 630 640 1,5 % 

 
 
 
 

Óvodás és iskolás gyermekek táplálék 2022. évben (Ft) 2023. évre javaslat Változás 
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allergiás I (laktóz, tejfehérje, tojás)  
napi háromszori étkezése 

(Ft) (%) 

nyersanyagnorma (bruttó) 930 985 5,9 % 

vételi (beszállítási) ár (bruttó) 1.300 1.450 11,5 % 

térítési díj (bruttó) 930 985 5,9 % 

 
Óvodás és iskolás gyermekek táplálék 
allergiás II (glutén, cukor, fruktóz és 

multiplex)  
napi háromszori étkezése 

2022. évben (Ft) 2023. évre javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó) 1.030 1.105 7,3 % 

vételi (beszállítási) ár (bruttó) 1.450 1.600 10,3 % 

térítési díj (bruttó) 1.030 1.105 7,3 % 

 
 

Iskolás gyermekek táplálék allergiás I 
(laktóz, tejfehérje, tojás)  

napi egyszeri (csak ebéd) étkezése 

2022. évben (Ft) 2023. évre javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó) 520 560 7,6 % 

vételi (beszállítási) ár (bruttó) 810 900 11,1 % 

térítési díj (bruttó) 520 560 7,6 % 

 
Iskolás gyermekek táplálék allergiás II 
(glutén, cukor, fruktóz és multiplex)  
napi egyszeri (csak ebéd) étkezése 

2022. évben (Ft) 2023. évre javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó) 560 600 7,1 % 

vételi (beszállítási) ár (bruttó) 850 960 12,9 % 

térítési díj (bruttó) 560 600 7,1 % 

 
 
Az óvodások térítési díja – jogszabályi előírás alapján1 - az étkeztetés nyersanyagköltségével azonos összegű.  
 
A szállító részére fizetendő beszállítói díj (vételár, amennyiért az önkormányzat az ételt megvásárolja) 
nyersanyag- és rezsiköltséget tartalmaz, melynek rezsi része a gyermekétkeztetés esetében az önkormányzatot 
terheli.  
 

Tájékoztatásként közöljük, hogy valamennyi óvodás étkező gyermek jogszabály alapján ingyenes étkeztetésre 
jogosult. Az iskolás étkező gyermekek köréből is többen jogszabályilag kedvezményre jogosultak. 
 
Az intézményi gyermek étkeztetéshez az önkormányzat állami támogatásban részesül, mely felmerülő 
kiadásainkat részben kompenzálja. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (3) bekezdése szerint a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 
összege. 
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Felnőtt és szociális étkeztetés 
 
A szociális, illetve felnőtt étkeztetés tekintetében a nyersanyagnorma és a beszállítási ár a 
következőképpen alakul: 
 

Felnőtt (vendég-szociális) étkezők napi 
egyszeri étkezése 

2022. évben (Ft) 2023. évre javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó)  850 990 16,4 % 

vételi (beszállítási) ár (bruttó)  1.100 1.300 18,2 % 

Felnőtt (vendég) étkezők (bruttó) térítési 
díja 

1.100 1.300 18,2 % 

szociális étkezők intézményi (bruttó) 
térítési díja 

800 950 18,8 % 

 
 
A szociális étkezés térítési díjának megállapítását szabályozó 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében az 
intézményi térítési díjakat a szolgáltatási önköltség (nyersanyag- és rezsi költség) és a tárgyévi normatív 
állami hozzájárulás különbözeteként kell meghatározni. A 2022. évi állami támogatás összege 67.810 Ft/fő/év.  
 

Ennek figyelembe vételével a szociálisan rászoruló étkezők részére maximálisan megállapítható térítési díj 
összege a következőképen alakul: 

 

Bekerülési önköltség (Ft/adag): 
beszállított étel bruttó vételára:     1.300 Ft  

 
Ebből levonandó az állami normatíva egy napra vetített összege: 
 67.810 Ft/fő/év /251 nap =             - 270 Ft         
Maximálisan megállapítható nettó térítési díj     1.030 Ft             

 

Az intézményi térítési díj maximális összege kerekítve: 1.030 Ft + áfa, azaz kerekítve 1.310 Ft. 
 
 
A szociális étkezők által fizetendő térítési díj bruttó összege jelenleg 800 Ft. Követve a beszállítói ár 
emelkedését, javasoljuk a térítési díj emelését 950 Ft összegre, mivel a többlet költséget nem tudjuk 
költségvetésünk terhére felvállalni teljes egészében. 
 
A törvény erejénél fogva a térítési díj legfeljebb az ellátást igénybe vevő személy 1 napra számított 
jövedelmének 30%-a lehet. 
 
A felnőtt (vendég) étkezők részére a szállítónak fizetendő teljes beszállítási költséget (nyersanyag+rezsi), 
és a piaci vendéglátói árakat figyelembe véve lehet megállapítani. 
Az elfogadott közszolgáltatási szerződés értelmében a felnőtt vendég ebéd beszállítási (vételi) ára 18,2%-
kal került megemelésre. (bruttó 1.100 Ft-ról 1.300 Ft-ra emelkedett.) 
A felnőtt (vendég) étkezők tekintetében javasoljuk, hogy beszállítási áron állapítsuk meg a térítési díjat, 
bruttó 1.300 Ft összegben. 
 
 
Az ellátottak a szolgáltatással elégedettek, az esetlegesen előforduló észrevételeket, kéréseket a 
szolgáltató igyekszik teljesíteni, figyelembe venni. A szolgáltatás színvonalával elégedettek vagyunk, 
ezért javasoljuk, hogy a 2023. évi közétkeztetési szolgáltató áremelési javaslatát fogadjuk el és továbbra 
is a szolgáltató Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft. (1158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 
2.) legyen. 
 
 
Előzetes hatástanulmány: 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendelet az étkeztetés költségének emelkedésével fenntartja a jelenlegi 
étkeztetési minőségi és mennyiségi színvonalat.  

- Gazdasági hatása:  A rendeletnek önkormányzatot érintő közepesen jelentős gazdasági van. 
Emelkedik az önkormányzat által viselt, a térítési díjakban részben áthárított, étkeztetéshez 
kapcsolódó kiadás nagysága. 

- Költségvetési hatása: Az étkeztetés vásárlása a költségvetés kiadási oldalán jelentkezik, és 
tekintettel a megemelkedő költségekre, az étkeztetés vásárlása a tárgyévi kiadásokhoz nagyobb 
kiadást jelent majd az önkormányzat számára. Bevételi oldalon a térítési díjak emelkedésével 
várható növekedés. 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet 
alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az étkeztetés nyersanyag költségének és az ellátottak 
által fizetendő díjnak rendeleti szintű meghatározása kötelező. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának 
következménye, hogy a jelenleg hatályos étkeztetési nyersanyag költséget és térítési díjat 
szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak maradnak érvényben, melyek nem 
igazodnak a tényleges nyersanyagköltséghez és beszállítási árhoz, illetve az elfogadott 
közétkeztetési vállalkozási szerződéshez. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további 
feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. 
 
 
Kérjük a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az étkeztetési szolgáltató, valamint 
a térítési díjak tekintetében döntést hozni szíveskedjenek. 
 
Tolmács, 2022. november 10. 
 
                 Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
……/2022. (XI…….)  határozati javaslat: 
 
Tolmács Község Önkormányzata a 2023. évi étkeztetési szolgáltatásra (óvodás gyermekek, iskolás 
gyermekek, szociális rászorulók és felnőttek étkeztetése)  vonatkozóan 2023. január 1-jétől 2023. 
december 31-ig a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft. (1158 Budapest, Bezsilla Nándor 
u. 2., Adószám: 23819706-2-42, Cégjegyzék szám: 01-09-354210) vállalkozóval szerződést köt az 
előterjesztett vállalkozási szerződés tervezetnek és a vállalkozó által benyújtott árajánlatnak megfelelően.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2022. november 10. 
Felelős:   polgármester 
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VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 

 

amely  létrejött egyrészről  a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft.  (1158 Budapest, 
Bezsilla Nándor  u.  2., Adószám:  23819706‐2‐42,  Cégjegyzék  szám:  01‐09‐354210)  a  továbbiakban, 
mint szolgáltató (képviseletében: Kosztyán Attila ügyvezető) 
másrészről  Tolmács  Község  Önkormányzata  (2657  Tolmács,  Sport  u.  1.)  a  továbbiakban,  mint 
megbízó (képviseletében: Hajnis Ferenc polgármester) 
között a mai napon az alábbiak szerint: 
 
 
1.  Szerződés Tárgya:  
 
A  szolgáltató  Tolmács  Község  Önkormányzatának  fenntartásában  a  településen működő  Tolmácsi 
Kisbagoly Óvodába (2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106.) az óvodás és iskolás gyermekek részére napi 
háromszori  étkezést  (reggeli,  ebéd,  uzsonna)  biztosít,  a  szociális  étkezők,  valamint  külsős  felnőtt 
étkezők  részére  napi  egyszeri meleg  étkezést  (ebéd)  biztosít,  beszállítással  történő  közétkeztetés 
nyújtásával az e szerződésben meghatározott feltételek szerint.  
 
2.  A szolgáltatás díja, és az étkezés nyersanyagköltsége (norma): 

Az étkeztetés 1 napra és egy adagra jutó nyersanyagköltsége (nyersanyagnorma): 
• Óvodás ellátott (tízórai, ebéd, uzsonna): 650 Ft + Áfa, azaz 825 Ft  
• Általános iskolai tanulók napi háromszori étkezése (tízórai, ebéd, uzsonna): 756 Ft + Áfa, azaz 

960 Ft 
• Általános iskolai tanulók ebéd étkezése: 504 Ft + Áfa, azaz 640 Ft  
• Óvodás és iskolás ellátott táplálék allergiás I – laktóz, tejfehérje, tojás (tízórai, ebéd, 

uzsonna): 775 Ft +Áfa, azaz 985 Ft 
• Óvodás és iskolás ellátott táplálék allergiás II – glutén, cukor, fruktóz és multiplex (tízórai, 

ebéd, uzsonna): 870 Ft +Áfa, azaz 1.105 Ft 
• Iskolás ellátott táplálék allergiás I – laktóz, tejfehérje, tojás (ebéd): 441 Ft +Áfa, azaz 560 Ft 
• Iskolás ellátott táplálék allergiás II – glutén, cukor, fruktóz és multiplex (ebéd): 472 Ft +Áfa, 

azaz 600 Ft 
• Felnőtt ellátott (ebéd): 780 Ft + Áfa, azaz 990 Ft 

 
A kölcsönösen kialkudott 1 napi szolgáltatási díjak: 

• Óvodás napi háromszori étkezés: 1.055 Ft + Áfa, azaz 1.340 Ft  
• Általános iskolás tanuló napi háromszori étkezés: 1.094 Ft + Áfa, azaz 1.390 Ft 
• Általános iskolás tanuló ebéd étkezés: 732 Ft + Áfa, azaz 930 Ft 
• Óvodás és iskolás ellátott táplálék allergiás I (napi háromszori étkezés): 1.142 Ft + áfa, azaz 

bruttó 1.450 Ft 
• Óvodás és iskolás ellátott táplálék allergiás II (napi háromszori étkezés): 1.260 Ft + áfa, azaz 

bruttó 1.600 Ft 
• Iskolás ellátott táplálék allergiás I (ebéd étkezés): 709 Ft + áfa, azaz bruttó 900 Ft 
• Iskolás ellátott táplálék allergiás II (ebéd étkezés): 756 Ft + áfa, azaz bruttó 960 Ft 
• Felnőtt meleg ebéd: 1.024 Ft + Áfa, azaz 1.300 Ft 

 
A felek a kölcsönösen kialkudott árakkal egyetértenek, azokat elfogadják, és kijelentik, hogy azokat 
kizárólag  közös megegyezéssel  változtathatják meg, mely  tekintetben  a  KSH  által  közzétett  éves 
infláció mértéke az irányadó. 
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3.  Étel szállítási időpontok:  
 
A szolgáltató vállalja, hogy a megbízó Kisbagoly Óvoda konyhájára az ételt a következő  időpontokra 
leszállítja: 

Óvoda reggeli (tízórai): 9:00 óráig 
Ebéd és uzsonna együtt 12:00 óráig; az uzsonna legkésőbb 14:30 óráig. 

 
4.  A megbízó kötelezettsége 
 
A megbízó  vállalja,  hogy  a  nevében,  a  Kisbagoly  Óvoda  óvodavezetője,  vagy  az  általa megbízott 
személy által leadott megrendelés alapján a szolgáltató által megfelelő és pontos teljesítést nyújtva, a 
szolgáltató által kiállított számla alapján a szolgáltatás díját havonta, 8‐15 napos fizetési határidővel 
teljesíti.  
A megbízó  vállalja,  hogy  időben  tájékoztatja  a  szolgáltatót  a  szolgáltatással  összefüggő  esetleges 
változásokról, létszámok alakulásáról, megrendelés idejéről stb.  
 

5.  A szolgáltató kötelezettsége 

A szolgáltató vállalja, hogy a megbízó nevében eljáró Kisbagoly Óvoda óvodavezetője, vagy az általa 
megbízott személy megrendelései alapján megfelelő időben, minőségben és mennyiségben leszállítja 
a  kiszabott  és  előzetesen  egyeztetett  ételsorokat.  Az  ételkészítésnél  és  kiszállításnál  a  HACCP  és 
ISO22000:2005  –es  alapelvei  az  irányadóak,  míg  a  mennyiségek  tekintetében  a  vendéglátó‐ipari 
termékek előállításának és  forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági  feltételeiről szóló 62/2011. 
(VI.30.)   VM  rendelet az  irányadó. Szolgáltató köteles  tűrni a megbízó kezdeményezésére  létrejött 
minőségi  és mennyiségi  ellenőrzéseket,  valamit  az  esetleges  ésszerű  problémákat,  észrevételeket 
köteles korrigálni.  

6.  Jelen  szerződést  felek  2023.  január  1‐jétől  2023.  december  31‐ig  határozott  időre  kötik.  A 
szerződés felmondási határideje 1 hónap. A szerződés kizárólag írásban mondható fel. 
 
A  felek  megegyeznek,  hogy  esetleges  jogvitákat  tárgyalásos  úton  rendezik.  A  tárgyalás 
eredménytelensége esetére kikötik a Balassagyarmati Járási Bíróság illetékességét. 

A felek a szerződésben foglaltakkal egyetértenek, betartását magukra nézve kötelezőnek tartják, és a 
szerződést elolvasás és közös értelmezés alapján jóváhagyólag aláírják. 

A szerződés módosítására felek kölcsönös megegyezése alapján írásban kerülhet sor. 

 

Tolmács, 2022. december ……. 

 

__________________________      ___________________________ 
Tolmács Község Önkormányzata  Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft. 
  Megbízó   Szolgáltató 
  Hajnis Ferenc polgármester  Kosztyán Attila ügyvezető  
 



ÁRAJÁNLAT
Tolmács Község Önkormányzata.

RÉSZÉRE!

2023. Január 1 – től – 

Vácrátót, 2022. November 10
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Árak 2023 Évben Óvodai Napi 3X étkezés esetén kiszállítással együtt bruttó (forint) – ban értendő 
Megnevezé
s

Anyagnorma
Bruttó (Ft)

Átadási Ár
Bruttó (Ft)

Anyagnorma
Bruttó (Ft)

Átadási Ár Br.
Bruttó (Ft)

Árváltozás 
%

2022. szept. 1. - 2022. szept. 1. - 2023 Január 1 - 2023 Január 1 -
Reggeli 160 220 170 250 13,6 %
Ebéd 420 750 475 890 14,1 %
Uzsonna 130 180 150 200 17,6 %
Összesen 700 1150 825 1340 14,5 %
+ Gyümölcs igény esetén       130 Ft    160 ft
Árak 2023 Évben Iskola Napi 3X étkezés esetén kiszállítással együtt bruttó (forint) – ban értendő 
Megnevezés Anyagnorma

Bruttó (Ft)
Átadási Ár
Bruttó (Ft)

Anyagnorma
Bruttó (Ft)

Átadási Ár Br.
Bruttó (Ft)

Árváltozás 
%

2022. szept. 1. - 2022. szept. 1. - 2023 Január 1 
-

2023 Január 1 -

Tízórai 160 230 200 260 13,0 %
Ebéd 630 850 520 930 9,4 %
Uzsonna 130 170 165 200 17,6 %
Összesen 920 1250 810 1390 11,2 %
Szociális Étkeztetés 
Szünidei 750 750 890 890 18,6
Külsős – Szo-
ciális étkező

850 1100 9900 1300 18,1 %

Árak 2023 Évben Óvodai I. Kategóriás / Laktóz – Tejfehérje – Tojás /  Étel érzékeny Napi 3X étkezés esetén
kiszállítással együtt bruttó (forint) – ban értendő 
Megnevezés Anyagnorma

Bruttó (Ft)
Átadási Ár
Bruttó (Ft)

Anyagnorma
Bruttó (Ft)

Átadási Ár Br.
Bruttó (Ft)

Árváltozás 
%

2022. szept. 1. - 2022. szept. 1. - 2023 Január 1 
-

2023 Január 1 -

Reggeli 220 260 225 290 11,5 %
Ebéd 520 790 560 900 13,9 %
Uzsonna 190 230 200 260 13,0 %
Összesen 930 1280 985 1450 13,3 %
Árak 2023 Évben Óvodai II. Kategóriás / Glutén – cukor- fruktóz és összetett –     multiplex  / Étel érzékeny
Napi 3X étkezés esetén kiszállítással együtt bruttó (forint) – ban értendő 
Megnevezés Anyagnorma

Bruttó (Ft)
Átadási Ár
Bruttó (Ft)

Anyagnorma
Bruttó (Ft)

Átadási Ár Br.
Bruttó (Ft)

Árváltozás 
%

2022. szept. 1. - 2022. szept. 1. - 2023 Január 1 
-

2023 Január 1 -

Reggeli 240 335 260 355 5,9 %
Ebéd 560 850 600 960 12,9 %
Uzsonna 230 265 245 285 7,5 %
Összesen 1030 1450 1105 1600 10,3 %
Ez a fajta étkezés minden esetben külön készül névvel ellátott edényzetben.
Budapest Bezsilla Nándor Utca 2 alatt lévő Steril konyhánkon. Előző napon sokkolásos eljárás útján.

………………………………………………………….
     Kosztyán Attila Diétás MesterSzakács
                             Ügyvezető



     

Emelés Indokai :

- A 2022-es évre kiajánlott áraink alapvetően a korábbi időszak inflációs adatainak
figyelembevételével készültek, de csak részben tudtuk érvényesíteni az élelmiszer
árak ugrásszerű robbanását, ami már  30 – 50 % drágulást jelent az élelmiszer
árak tekintetében. Egyes termékek ára, amiket nem tudunk kihagyni ételeinkből
ennél is nagyobb mértékben emelkedtek. Vannak olyan termékek, mint pl. a tej –
sajt, tojás, kenyér stb.,  aminél meg duplázódtak idén a beszerzési árak. Pékáru
szállítóink két havonta rendszeresen 15 – 20 % os áremelést érvényesít részünkre,
amivel nem tudunk mit kezdeni, csak elfogadni, mert minden más konkurenciája
is hasonló árakat érvényesít partnerei felé.

 

- Szállítási  költségeink  is  jelentősen  megugrottak,  mert  az  itt  bevezetett  és
alkalmazott ár -sapka itt sem vonatkozik ránk. A teljes árral számolva 780 forint és
870 Forint /liter árak között tankolnak autóink és végzik a kiszállítást.

 

- Dolgozóink bérei is el értéktelenednek mert az inflációt sajnos ők is megérzik. A
megfelelő színvonalú szolgáltatás érdekében a dolgozók megtartása is kiemelten
fontos cél.

 

- Cégünk sajnos kimarad a Rezsicsökkentésből  is  és a teljes piaci  árat vagy azok
felett is kell fizetnie, ami az áram és gáz számlák tekintetében akár 3 – 8 szoros
számlákat jelentenek. 

Van olyan konyhánk, ahol a korábbi átlagos gázszámla 375.000 Ft – ról 1.960.000
Ft -ra változott, ami több, mint ötszörös növekedést jelent. 
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A  2022  -es  év  volt  működésünk  első  olyan  időszaka,  ahol  év  közben  is
kényszerültünk árkorrekcióra, hogy életben tudjunk maradni. Sajnos ezek az év közi
emelések már az élelmiszer árakban jelentkező inflációk miatt elfogytak.

 

Az infláció és ennek turbulenciája nem áll és állt meg, hanem tovább pörög és ennek
tetőzése valamikor 2023 -ban várható az előrejelzések szerint. Ezért igyekezünk jól
kiszámolva megjósolni azokat a térítési számokat, amiket még ki tudnak felénk fizetni
és mi tovább tudunk velük működni a 2023 –as évben, bár azt is hozzá kell tenni,
hogy a gazdasági helyzet rendkívül kiszámíthatatlan. Célunk továbbra is az, hogy a
korábbi időszakhoz képest ne kerüljünk rosszabb helyzetbe, mert az utolsó 2-3 év
alatt  sajnos minden tartalékunk és  anyagi  lehetőségünk a minimális  alá  szorult  /
2020 – Covid, bezárások stb./. 

Számunkra  minden  fizetési  kintlévőség  már  komoly  likviditási  gondokat  okoz,
beszállítóink átálltak a maximum 8 napos fizetési haladékra és ezt követően zárolják
és felfüggesztik számunkra a kiszállítást. 

Gazdálkodásunkban, ha nem tudjuk árainkat érvényesíteni, cégünk nem tud tovább
működni és veszteséges működtetéssel tartalékok nélkül biztosan megszűnik nagyon
gyorsan és bezárásra kerülnek konyháink, ami azt eredményezi  hogy nem tudunk
tovább szolgáltatni. 

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a nehéz helyzet szinte az ország összes
gazdasági szereplőjére vonatkozik ezért az Önök intézményeit működtetni is sokkal
nagyobb  kihívást  jelent,  mint  korábban  bármikor,  ezért  ár  képzésünknél  csak  az
elkerülhetetlen emeléseket érvényesítjük mást nem.  

Továbbra  is  mindent  elkövetünk  a  legjobb  működés  és  jó  minőségű  ételek
megtartása mellett, javítani és emelni tudjunk szolgáltatásainkon.   

  



Köszönettel: …………………………………………………….
     Kosztyán Attila Diétás Mester Szakács
                             Ügyvezető
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……./2022. (XI……..)   

RENDELETE 

 
az étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról 

( t e r v e z e t )  
 
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendelete 

az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról 
 
Hatályos: 2022. 01. 01  

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 59. § (1) és 62. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1), 94. § (2), 147. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

Nyersanyagköltség (nyersanyagnorma) 

1. § (1)1 Az óvodai ellátottak 1 napra jutó, tízórai, ebéd, uzsonna étkezést tartalmazó ellátást 
tartalmazó élelmezési nyersanyag-költsége nettó 650 Ft. 

(2)2 Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó, tízórai, ebéd, uzsonna étkezést tartalmazó 
élelmezési nyersanyag-költsége nettó 756 Ft. 

(3)3 Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó, ebéd étkezést tartalmazó élelmezési 
nyersanyag-költsége nettó 504 Ft. 

(4) Az óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók 1 napra jutó tízórai, ebéd, uzsonna 
étkezést tartalmazó élelmezési nyersanyag-költsége táplálék allergiás I (laktóz, tejfehérje, 
tojás) étkezés esetén nettó 775 Ft. 

(5) Az óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók 1 napra jutó tízórai, ebéd, uzsonna 
étkezést tartalmazó élelmezési nyersanyag-költsége táplálék allergiás II (glutén, cukor, 
fruktóz és multiplex) étkezés esetén nettó 870 Ft. 

(6)4 Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó ebéd étkezést tartalmazó élelmezési nyersanyag-
költsége táplálék allergiás I (laktóz, tejfehérje, tojás) étkezés esetén nettó 441 Ft. 

(7) Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó ebéd étkezést tartalmazó élelmezési nyersanyag-
költsége táplálék allergiás II (glutén, cukor, fruktóz és multiplex) étkezés esetén nettó 472 Ft. 

(8)5 Felnőtt ebéd 1 napra jutó nyersanyag-költsége nettó 780 Ft. 
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Térítési díj 

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

a)6 Óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók: 

aa) óvodai ellátottak 650 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 825 Ft, 

ab) általános iskolai tanulók napi háromszori étkezés esetén 756 Ft + Áfa, azaz a kerekítés 
szabályai szerint 960 Ft, 

ac) általános iskolai tanulók napi egyszeri ebéd étkezése esetén 504 Ft + Áfa, azaz a kerekítés 
szabályai szerint 640 Ft, 

ad) óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók napi háromszori táplálék allergiás I étkezés 
esetén 775 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 985 Ft, 

ae) óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók napi háromszori táplálék allergiás II étkezés 
esetén 870 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 1.105 Ft, 

af) általános iskolai tanulók napi egyszeri ebéd táplálék allergiás I étkezés esetén 441 Ft + 
Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 560 Ft, 

ag) általános iskolai tanulók napi egyszeri ebéd táplálék allergiás II étkezés esetén 472 Ft + 
Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 600 Ft. 

b) Felnőtt étkezők 780 Ft + áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 990 Ft. 

c) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 748 Ft + áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 
950 Ft 

d) A szociális étkezés személyi térítési díja megegyezik a c) pont szerinti intézményi térítési 
díj összegével, de legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres 1 napra számított 
jövedelmének 30%-a. 

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 25 %-ában megállapított előállítási és rezsi költség 
+ áfa összegnél. 

(2) A gyermekétkeztetésben résztvevők személyi térítési díját az (1) bekezdés, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §-ban, 
és 151. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az intézményvezető állapítja meg. 

Záró rendelkezés 

3. § (1) Ez a rendelet a 2015. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkeztetési 
ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 21/2012. (XII.17.) önkormányzati 
rendelete. 
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az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségének és térítési díjának 
módosításáról szóló 

 …../2022. (VIII…….) önkormányzati rendelet 

 i n d o k o l á s a  
 

 
 

Általános indokolás 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) 
bekezdése alapján a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeltet alkot. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.) 2.§ (1) bekezdése értelmében a fenntartó a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi 
térítési díj) állapít meg. 
A Tr. 3.§ (4) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 
és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 
2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 
 
 
 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 

A helyi önkormányzat rendeletben szabályozza az étkeztetési nyersanyagnormákat és térítési 
díjakat. 
A térítési díjak a kerekítési szabályok figyelembe vételével kerülnek meghatározásra. 

 
2.§-hoz 

A rendelet – tekintettel arra a törvényi szabályozásra, hogy fizetési kötelezettséget növelő 
szabályozás esetén a hatályba lépésre legkorábban a kihirdetést követő 30 napot követően 
kerülhet sor –  2022. január 1-jén lép hatályba, majd a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 12.§ (1)-(2) bekezdése értelmében a hatályba lépést követő napon – miután a 
módosítás beépül az alaprendeletbe - hatályát veszti. 

. 
 


