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Tolmács Község Önkormányzata
Polgármesterének

19/2020. (XI.27.) határozata

a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft-vel történő
vállalkozási szerződés megkötéséről

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavirus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 2011. évi
C:lO.'VIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben
eljárva-miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és
hatáskörét a polgármester gyakorolja - a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az
alábbi határozatot hozom:

Tolmács Község Önkormányzata a 2021. évi étkeztetési szolgáltatásra (óvodás gyermekek, iskolás
gyermekek, szociális rászorulók és felnőttek étkeztetése) vonatkozóan 2021. január l-jétől 2021.
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.

Határidő:

Felelős:

2020. december 31.
polgármester

Tolmács, 2020. november 27.



Tolmács Község Önkormányzatának
Po1gármestere

2657 Tolmács, Sport út 1.
TeL: 06-35-550-157
www.tolmacs.huhivatal@tolmacs.hu

ELÖTERJESZTÉS és előzetes hatástanulmány
a közétkeztetési szerzódésról, az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiról és térítési díjairól

Az önkormányzat által biztosított intézményi étkeztetés (óvodások, iskolások, felnótt étkezók és
szociálisan rászoruJók étkeztetése) a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft. (1158
Budapest, Bezsilla Nándor u. 2.) nótincsi fózókonyhájáról történó beszállitással kerül biztosításra.
Az élelmiszer nyersanyagok, valamint az élelmiszer-elóállitás egyéb költségeinek (pL minimálbér,
garantált bérminimum) emelkedése miatt az étkezési nyersanyagköltségek (normák), valamint a
térítési díjak felülvizsgálatára minden évben sor kerül.

A jelenlegi közétkeztetést nyújtó vállalkozó 2021. évi árajánlata alapján a gyermekétkeztetés és a
felnótt étkeztetés nyersanyagköltsége, valamint beszerzési ára 2021. évre vonatkozóan változik.

Óvodaí és iskolai étkeztetés

Óvodás gyermekek napi háromszori 2020. évben (Ft) 2021. évi javaslat Változás
étkezése (Ft) (%)

nyersanyagnorma (bruttó) 555 595 7,2%

vételi (beszállitási) ár (bruttó) 750 805 7,3 %

térítési díj (bruttó nyersanyag költség) 555 595 7,2%

Iskolás gyermekek napi háromszori 2020. évben (Ft) 2021. évi javaslat Változás

étkezése (Ft) (%)

nyersanyagnorma (bruttó) 690 720 4,3%

vételi (beszállitási) ár (bruttó) 850 890 4,7%

térítési díj (bruttó nyersanyag költség 690 720 4,3 %
kerekített összege)

Iskolás gyermekek napi egyszeri étkezése 2020. évben (Ft) 2021. évi javaslat Változás

(csak ebéd)
(Ft) (%)

nyersanyagnorma (bruttó) 435 465 6,9 %



vételi (beszállítási) ár (bruttó) 535 575 7,5%

térítési díj (bruttó nyersanyag költség) 435 465 6,9 %

Ovodás és iskolás gyermekek táplálék 2021. évi tervezet
allergiás I (laktóz, tejfehérje, tojás) (Ft)

napi háromszori étkezése

nyersanyagnorma (bruttó) 830

vételi (beszállítási) ár (bruttó) 1.050

térítési díj (bruttó) 830

Ovodás és iskolás gyermekek táplálék 2021. évi tervezet
allergiás II (glutén, cukor, fruktóz és (Ft)

muItíplex)
napi háromszori étkezése

nyersanyagnorma (bruttó) 1.000

vételi (beszállítási) ár (bruttó) 1.230

térítési díj (bruttó) 1.000

Iskolás gyermekek táplálék allergiás I 2021. évi tervezet
(laktóz, tejfehérje, tojás) (Ft)

napi egyszeri (csak ebéd) étkezése

nyersanyagnorma (bruttó) 450

vételi (beszállításí) ár (bruttó) 630

térítésí díj (bruttó) 450

Iskolás gyermekek táplálék allergiás II 2021. évi tervezet
(glutén, cukor, fruktóz és muItíplex) (Ft)
napi egyszeri (csak ebéd) étkezése

nyersanyagnorma (bruttó) 550

vételi (beszállítási) ár (bruttó) 680

térítési díj (bruttó) 550

Az óvodások és általános iskolaí tanulók - jogszabályi előírás alapján' - az étkeztetés
nyersanyagköltségével azonos összegű térítésí díjat fizetnek.

A szállító részére fizetendő beszállítói díj (vételár, amennyiért az önkormányzat az ételt
megvásárolja) nyersanyag- és rezsiköltséget tartalmaz, melynek rezsi része az óvodások esetében az

I A gyennekek védelméről és a gyámUgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (3) bekezdése
szerint a gyennekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egyellátottra

jutó napi összege.



önkonnányzatot terheli. (Az óvodások és általános iskolások étkeztetésénél a térítési díjban csak a
nyersanyagköltség térül meg.)
Ezen kívül a tálalókonyha fenntartásáról (személyi- és dologi kiadások) az önkonnányzat
gondoskodik, mely további költséget jelent az önkormányzat számára.

Tájékoztatásként közöljük, hogy az étkező gyennekek nagy része jogszabály alapján kedvezményes
étkeztetésre jogosult. Jelenleg 31 fő óvodásból27 fő ingyenes étkeztetésre jogosult, 21 fő iskolásból
10 fő 50%-os térítési díjat FIzet.

Az intézményi gyennek étkeztetéshez az önkormányzat állami támogatásban részesül, mely
felmerülő kíadásokat részben kompenzálja.

Felnőtt és szociális étkeztetés

A szociális, illetve felnőtt étkeztetés tekintetében a nyersanyagnorma es a beszállitási ár a
következőképpen alakul:

Felnőtt (vendég-szociális) étkezők napi 2020. évben (Ft) 2021. évi javaslat Változás
egyszeri étkezése (Ft) (%)

nyersanyagnorma (bruttó) 540 570 5,5 %

vételi (beszállitásí) ár (bruttó) 720 780 8,3%

Felnőtt (vendég) étkezők (bruttó) 880 950 8,3%
térítési díja

szociális étkezők intézményi (bruttó) 570 610 7,0%
térítési díja

A szociális étkezés térítési díjának megállapítását szabályozó 29/1993. (JI.17.) Konn. rendelet
értelmében az intézményi térítési díjakat a szolgáltatási önköltség (nyersanyag- és rezsi költség) és

a tárgyévi nonnatív állami hozzájárulás különbözeteként kell meghatározni. A 2021. évi állami
támogatás várható összege megegyezik a 2020. évi támogatással, vagyis a szociális étkezés ellátotti

létszáma alapján 65.360 Ft/fő/év.

Ennek FIgyelembe vételével a szociálisan rászoruló étkezők részére maximálisan megállapítható
térítési díj összege a következőképpen alakul:

Bekerülési önköltség (Ft/adag):
beszállitott étel bruttó vételára: 780 Ft

házhoz szállitás bér és járulék kiadása: 222 Ft

Ebbőllevonandóaz állami normatíva egy napra vetített összege:
65.360 Ft/fő/év /251 nap - - 260 Ft

Maximálisan megállapítható nettó térítési díj 742 Ft

Az intézményi térítési díj megállapítható maximális összege: 742 Ft + áfa, azaz a kerekítés
szabályai szerint 940 Ft.



A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 116.§ (3) bekezdése
alapján a szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást
igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át. Ez a szabálya hatályos
önkotmányzati rendeletben, mint a fizetendő térítési díjat maximalizáló korlát, szerepel.

A szociális étkezés jelenlegi intézményi térítési díja bruttó 570 Ft. Jelenleg valamennyi étkező, 10
fő ezt a térítési díjat fizeti.

A szociális étkezők tekintetében a hatályos térítési díjnak (bruttó 570 Ft) 7 %-kal, bruttó 610 Ft-ra
történő emelését javasoljuk.

A felnőtt (vendég) étkezők részére a szállítónak fizetendő teljes beszállítási költséget
(nyersanyag+rezsi), és a piaci vendéglátói árakat figyelembe véve, a fizetendő térítési díjat haszonnal
lehet megállapítani.
Az elfogadott közszolgáltatási szerződés értelmében a felnőtt vendég ebéd beszállítási (vételi) ára
8,3%-kal került megemelésre. (bruttó 720 Ft-ról 780 Ft-ra emelkedett.)
Hatályos rendeleti szabályozásunk szerint a felnőtt étkezők térítési díja 693 Ft + áfa, azaz kerekitett
összege 880 Ft.
A felnőtt (vendég) étkezők tekintetében javasoljuk a hatályos térítési díjnak (bruttó 880 Ft) az étel
beszállítói (vételi) áremelkedés mértékével (8,3 %) történő emelést javaslunk, így a térítési díj bruttó
950 Ft-ra történő módosítását javasoljuk.

Az ellátottak a szolgáltatással elégedettek, az esetlegesen előforduló észrevételeket, kéréseket a
szolgáltató igyekszik teljesíteni, figyelembe venni. A szolgáltatás szinvonalával elégedettek vagyunk,
ezért javasoljuk, hogya 2021. évi közétkeztetési szolgáltató is a Vác és Vidéke Vendéglátó
Nonprofit Közhasznú Kft. (1158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 2.) legyen.

Előzetes hatástanulmány:

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 minimális emelkedésével fenntartja
a jelenlegi étkeztetési minőségi és mennyiségi szinvonalat. A térítési díj emelésével, az
érintett étkezők terhei növekednek, ugyanakkor a szociális étkezőknél törvényi előírások

alapján legfeljebb a jövedelem 30 %-ának megfelelő összegű térítési díj fizetése lehetséges,
ettől arányú térítési díj fizetés senkit nem terhel. A jövedelemmel nem rendelkezők,

rászorultságuk esetén - szintén törvényi előírás alapján - ingyenesen részesülnek
étkeztetésben.
Gazdasági hatása: A rendeletnek önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs.
Kis mértékben emelkedik az önkormányzat által viselt, a térítési díjakban át nem hárított,
étkeztetéshez kapcsolódó kiadások nagysága.
Költségvetési hatása: Az étkeztetés vásárlása a költségvetés kiadási oldalán jelentkezik, és
tekintettel a megemelkedő költségekre, az étkeztetés vásárlása tárgyévi kiadásokhoz képest
kis mértékkel nagyobb kiadást jelent majd az önkotmányzat számára.
A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
A tervezetnek adminisztraóv terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az
adminisztraóv terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet
alkalmazása az eddigi adminisztraóv munka további szükségességét igényli.



A rendelet megalkotásának szükségessége: Az étkeztetés nyersanyag költségének és az
ellátottak által fIzetendő díjnak rendeleti színtú meghatározása kötelező.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának
következménye, hogy a jelenleg hatályos étkeztetési nyersanyag költséget és térítésí 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 személyí, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható,
rovábbi feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges felrételek rendelkezésre állnak.
A rendelet a meglévő állapotokat nem érínti.

Tolmács, 2020. november 13.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc sk.
polgármester
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Tolmács Község Önkormányzata
PoIgármesterének

_/2020. (XL_.) határozata

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-Co\'-2
koronavírus világjátvány következményeínek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekíntettel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIIl. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben
eljárva-miszerínt veszélyhelyzetben a települési önkonnányzat képviselő-testületének feladat-és
hatáskörét a polgármester gyakorolja - a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az
alábbi határozatot hozom:

Tolmács Község Önkonnányzata a 2021. évi étkeztetési szolgáltatásra (óvodás gyermekek, iskolás
gyermekek, szociális rászorulók és felnőttek étkeztetése) vonatkozóan 2021. január l-jétől 2021.
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.

Határidő:

Felelős:

2020. december 31.
polgármester
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Nőtincs, 2020. november 4

Űgyvezetők elérhetősége:

Kosztyán Enikő +3630/3370316
Kosztyán Attila +3630/3311971

Vác •• vidéke

~~
vendéglátó

www.vacesvideke.hu

Nonprofil Közhasznú Kft.
1158 Budapest. Belsilla Nandor u. 2.

Adószám. 23819706-2-42
Cg. Szám: 01-09-354210



Uzsonna:

Reggeli:

Ebéd:

1.sz. melléklet
Tolmács Község Önkormányzata Részére

2020

Óvodai napi háromszori étkeztetés szállítással együtt

Anyognorma

bruttó

Ft
110

350

95

ÁRAJÁNLAT

ÁtadósiÁra

bruttó

Ft

150

475

125

Összesen:

Emelés Mértéke:

555

5,7 %

750

7,1 %

Uzsonna:

Reggeli:

Ebéd:

Iskolai napi háromszori étkeztetés szállítással együtt

Anyagnorma

bruttó

Ft
135

435

120

Átadósi Ára

bruttó

Ft
175

535

140

Összesen:

Emelés Mértéke:

Iskolai Csak Ebéd Esetében:

Emelés Mértéke:

Külsős - Szociális Étkező:

Emelés Mértéke:

690

6,1 %

435

7,4%

540

3,8 %

850

4,9 %

535

5,9%

no
5,9%

Ügyvezetők elérhetósége:
Kosztyán Enikő +3630/3370316
Kosztyán Attila +3630/3311971



Uzsonna:

Reggeli:

Ebéd:

1.sz. melléklet
Tolmács Község Önkormányzata Részére

2021

Óvodai napi háromszori étkeztetés szállítással együtt

Anyagnorma

bruttó

Ft

120

370

105

I I

ARAJANLAT

Átadási Ára

bruttó

Ft
160

510

135

Összesen:

Emelés Mértéke:

595

7,2 %

805

7,3 %

Uzsonna:

Reggeli:

Ebéd:

Iskolai napi háromszori étkeztetés szállítással együtt

Anyagnorma

bruttó

Ft

135

465

120

Átadási Ára

bruttó

Ft
175

575

140

Összesen:

Emelés Mértéke:

Iskolai Csak Ebéd Esetében:

Emelés Mértéke:

Külsős - Szociális Étkező:

Emelés Mértéke:

720

4,3%

465

6,9%

570

5,5 %

890

4,4 %

575

7,4%

780

7,3%

Ügyvezetők elérhetősége:

Kosztyán Enikő +3630/3370316
Kosztyán Attila +3630/3311971



Vac. Vid.k.V?,_
Vendéglató

Táplálék Allergiás I étkezés esetén

ÁRAJÁNLAT

Óvoda -Isakla / laktóz - Tejfehérje - Tojás /

Reggeli:

Ebéd:

Uzsonna:

Összesen:

Táplálék Allergiás I I étkezés esetén

Reggeli:

Ebéd:

Uzsonna:

Összesen:

Anyagnorma

bruttó

Ft

200

450

180

830

Óvoda - Isokla

multiplex /

Anyagnorma

bruttó

Ft
230

550

220

1000

Átadós; Ára

bruttó

Ft

220

630

200

1050

/ Glutén - cukor- fruktóz és összetett-

Átadós; Ára

bruttó

Ft

300

680

250

1230

Ez a fajta étkezés minden esetben külön készül névvel ellátott edényzetben.

Budapest Bezsilia Nándor Utca 2 alatt lévő Steril konyhánkon. Előző napon sakko/ásos eljárás útján.

Árgarancia.2021.12.31

Ügyvezetők elérhetősége:

Kosztyán Enikő +3630/3370316
Kosztyán Attila +36 30/3311971



ÁRAJÁNLAT
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Emelés Indokai:

- Avilágjárvány sajnos ezt a szektort a többihez képest is nagyon megtépázta. Az

intézmények bezárása mellett az élelmiszer és alapanyag árak még a szokásostól

eltérőn felül is extra áremeléseket generáltak.

/Alapvető élelmiszerek rendkívül kedvezőtlen alakulása / hús, tejtermék,
áremelkedése, sertéshús árainak emelkedése,
zöldség árak 30-50% -os emelkedése, pékáruk szárazáruk 12-13 % emelkedése/
Ezt tovább nehezíti az ingadozó árubeszerzés és a beszállítók azonnali fizetési

igénye is, ami az ilyen cégeknél, mint a miénk hamar likvid problémákat okoz.

- Aválság miatt a vendéglátós szektort sok szakember hagyta el és őket nagy

nehézségek árán lehet visszacsábítani, mert országos szinten is sokkal rosszabbul

fizet, mint PI.: az építőipar, szállítmányoás stb.

- ACovid miatt nagyon sok extra költség jelenik meg: Külön belső szabályoások,

extra vegyszerek, maszkok, kesztyű k, ami eddig nem volt amindennapokba

beleépítve.

- NÉBIH - ANTSZ által előírt normák extra elvárások a járvánnyal kapcsolatosan
fokozatosan szigorodnak.

- Agyerekélelmezés az összes többi vendéglátással szemben is negatívan van
kezeive, mert ebben az esetben megmarad továbbra is a 27% -os áfa tartalom,
míg az összes többi vendéglátásnál- helyben fogyasztásnál 5% áfa van. Ez
egészen nagy mértékű áfa befizetéseket jelent a közétkeztetés területén.

A szakmunkás hiányapályaelhagyás miatt a szakács szakmát is nagyon
kedvezőtlenül érintette, ezért a reálbér jelentős növekedése elengedhetetlen
feladatom 2021-ben is, ahhoz, hogy megtarthassam az összes dolgozómat és
legalább 2020-hoz hasonló, de lehetőségekhez képest inkább még jobb
szolgáltatást tudjunk nyújtani mindenki megelégedésére.
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