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1 .  N a p i r e n d  
 

 

 

E L Ő T 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 étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól 
 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat által biztosított intézményi étkeztetés (óvodások és szociálisan rászorulók étkeztetése) 

2021. évben a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft. (1158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 

2.) főzőkonyhájáról történő beszállítással került biztosításra.  

 

Az élelmiszer nyersanyagok, valamint az élelmiszer-előállítás egyéb költségeinek (pl. minimálbér, 

garantált bérminimum) emelkedése miatt az étkezési nyersanyagköltségek (normák), valamint a térítési 

díjak felülvizsgálatára minden évben sor kerül. A tárgyévi infláció, nyersanyag ár emelkedés és energia 

áremelkedés miatt a közétkeztető cég kezdeményezte az étkeztetés nyersanyagköltségeinek és beszállítási 

árának évközi felülvizsgálatát. 

 

A jelenlegi közétkeztetést nyújtó vállalkozó árajánlata alapján a gyermekétkeztetés és a felnőtt étkeztetés 

nyersanyagköltsége, valamint beszerzési ára 2022. szeptember 1-től változik. 

 

 

Óvodás gyermekek napi háromszori 

étkezése 

2022. évben (Ft) 2022. 09. hótól 

javaslat (Ft) 

Változás 

(%) 

nyersanyagnorma  nettó 508 

bruttó 645 

nettó 551 

bruttó 700 

8,5 % 

vételi (beszállítási) ár  nettó 701 

bruttó 890 

nettó 882 

bruttó 1.120 

25,8 % 

térítési díj  nettó 508 

bruttó 645 

nettó 551 

bruttó 700 

8,5 % 

 

Óvodás gyermekek táplálék allergiás I 

(laktóz, tejfehérje, tojás)  

napi háromszori étkezése 

2022. évben (Ft) 2022. 09. hótól 

javaslat (Ft) 

Változás 

(%) 

nyersanyagnorma  nettó 654 

bruttó 830 

nettó 732 

bruttó 930 

12,0 % 

vételi (beszállítási) ár  nettó 843 

bruttó 1.070 

nettó 1.024 

bruttó 1.300 

21,5 % 

térítési díj  nettó 654 

bruttó 830 

nettó 732 

bruttó 930 

12,0 % 
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Óvodás gyermekek táplálék allergiás II 

(glutén, cukor, fruktóz és multiplex)  

napi háromszori étkezése 

2022. évben (Ft) 2022. 09. hótól 

javaslat (Ft) 

Változás 

(%) 

nyersanyagnorma  nettó 787 

bruttó 1.000 

nettó 811 

bruttó 1.030 

3,0 % 

vételi (beszállítási) ár  nettó 984 

bruttó 1.250 

nettó 1.142 

bruttó 1.450 

16,0 % 

térítési díj  nettó 787 

bruttó 1.000 

nettó 811 

bruttó 1.030 

3,0 % 

 
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 az óvodások esetében az önkormányzatot terheli.  

Ezen kívül a tálalókonyha fenntartásáról (személyi- és dologi kiadások) az önkormányzat gondoskodik, mely 

további költséget jelent az önkormányzat számára.  
 

Tájékoztatásként közöljük, hogy valamennyi óvodás étkező gyermek jogszabály alapján ingyenes étkeztetésre 

jogosult.  

 

Az intézményi gyermek étkeztetéshez az önkormányzat állami támogatásban részesül, mely felmerülő 

kiadásainkat részben kompenzálja. 

 

 

Felnőtt ebéd 2022. évben (Ft) 2022. 09. hótól 

javaslat (Ft) 

Változás 

(%) 

nyersanyagnorma  nettó 535 

bruttó 680 

nettó 669 

bruttó 850 

25,0 % 

vételi (beszállítási) ár  nettó 709 

bruttó 900 

nettó 866 

bruttó 1.100 

22,2 % 

felnőtt (vendég) étkezők térítési díja nettó 866 

bruttó 1100 

nettó 1.063 

bruttó 1.350 

22,7 % 

szociális étkezők intézményi térítési díja nettó 774 

bruttó 985 

nettó 945 

bruttó 1.200 

22,2 % 

szociális étkezők I. kategória térítési díj 

(jelenleg 1 fő) (bruttó kerekítve) 

360 440 22,2 % 

szociális étkezők II. kategória térítési díj 

(jelenleg 3 fő) (bruttó kerekítve) 

475 580 22,2 % 

szociális étkezők III. kategória térítési díj 

(jelenleg 3 fő) (bruttó kerekítve) 

575 

 

700 

 

22,2 % 

szociális étkezők IV. kategória térítési díj 

(jelenleg 9 fő) (bruttó kerekítve) 

680 

 

830 

 

22,2 % 

 

 
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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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:       1.100 Ft  

házhoz szállítás bér és járulék kiadása:         144 Ft  

 

Ebből levonandó az állami normatíva egy napra vetített összege: 

 67.810 Ft/fő/év /251 nap =             - 270 Ft         

Maximálisan megállapítható nettó térítési díj       974 Ft             
 

Az intézményi térítési díj maximális összege kerekítve: 974 Ft + áfa, azaz 1.237 Ft. 
 

 

A szociális étkezők – az önkormányzati rendelet szabályozása alapján –  a jövedelmük alapján kategóriába 

sorolva fizetik térítési díjukat.  

• I. kategória: a nyugdíjminimum 150%-a alatti, azaz 42.750 Ft alatti jövedelemmel rendelkező ellátott  

(jelenleg 1 fő) 

• II. kategória: nyugdíjminimum 150%-300%-a közötti, azaz 42.750 Ft – 85.500 Ft közötti 

jövedelemmel rendelkező ellátott (jelenleg 3 fő) 

• III. kategória: nyugdíjminimum 300%-450%-a közötti, azaz 85.500 Ft – 128.250 Ft közötti 

jövedelemmel rendelkező ellátott (jelenleg 3 fő) 

• IV. kategória: nyugdíjminimum 450%-át, azaz 128.250 Ft-ot meghaladó jövedelemmel rendelkező 

ellátott (jelenleg 9 fő) 

 

 

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, a fizetendő térítési díjat haszonnal lehet megállapítani. 

 

Az elfogadott közszolgáltatási szerződés értelmében a felnőtt vendég ebéd beszállítási (vételi) ára 22,2%-

kal került megemelésre. (bruttó 900 Ft-ról 1.100 Ft-ra emelkedett.) 

A felnőtt (vendég) étkezők tekintetében a hatályos térítési díjnak (bruttó 1.100 Ft) – a piaci viszonyokat 

figyelembe véve -  22,7 %-kal történő emelését javasoljuk, így a térítési díj bruttó 1.350 Ft.  

 

 

Az ellátottak a szolgáltatással elégedettek, az esetlegesen előforduló észrevételeket, kéréseket a 

szolgáltató igyekszik teljesíteni, figyelembe venni. A szolgáltatás színvonalával elégedettek vagyunk, 

ezért javaslom, hogy a közétkeztetési szerződésünket – a díjak módosításával - fenntartsuk a Vác és 

Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel. 

 

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 nyersanyag költségének emelkedésével fenntartja a 

jelenlegi étkeztetési minőségi és mennyiségi színvonalat. A térítési díj emelésével a társadalom 

rászorultabb rétegének (gyermeket nevelő családok, idős rászorulók) terhei -  a szolgáltatás 

költségének növekedésével arányosan - nőnek, növekszik a társadalmi elvonás mértéke.  
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- Gazdasági hatása: Az önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs. Kis mértékben 

növekszik az önkormányzat által viselt, a térítési díjban át nem hárított, étkeztetés biztosításához 

kapcsolódó kiadások nagysága. 

- Költségvetési hatása: Az étkeztetés vásárlása a költségvetés kiadási oldalán jelentkezik, és 

tekintettel a megemelésre kerülő nyersanyag költségekre, az étkeztetés vásárlása is nagyobb 

kiadást jelent az önkormányzat számára. A térítési díj bevételek kis mértékben növekednek. 

- 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. 

- 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. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a térítési díjak tekintetében döntést 

hozni szíveskedjenek. 

 

 

 

Bánk, 2022. augusztus 25.  

 

     Tisztelettel: 

 

 

 Torma Andrea 

  polgármester 

 

 

 

……/2022. (VIII.….) Képviselő-testületi  határozati javaslat 

 

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bánk Község Önkormányzata a 2022. 

évi étkeztetési szolgáltatásra (óvodás gyermekek, szociális rászorulók étkeztetése)  vonatkozó  vállalkozói 

szerződését a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel fenntartja, a vállalkozóval 

megkötött szerződést 2022. szeptember 1. napjával módosítja az előterjesztett vállalkozási szerződés 

módosítás tervezetnek és a vállalkozó által benyújtott árajánlatnak megfelelően.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosítás aláírására.  

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős:   polgármester 


