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Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Előterjesztés címe és tárgya:Gyermekétkeztetés ellátására kötött szerződés módosításaés a 

gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

– közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

    Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.). 151. § (2) bekezdése szerint:  

„(2) Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai 
nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon 

a) a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, 
b)a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, illetve a közigazgatási területén az állami 

intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményben, 

c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézménybenbiztosítja a déli meleg főétkezést és két további 
étkezést.” 

 

Az Önkormányzatunk fenti feladatának jelenleg úgy tesz eleget, hogy a tízórait és uzsonnát az óvoda 

konyhájában készíti, míg az ebédet Hegedűsné Lukácsi Edit vállalkozótól – határozatlan idejű szerződés 

alapján – vásárolja. 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 

szigorította a nyersanyag válogatásnál és az étrend összeállításánál alkalmazandó szabályokat. 

Az EMMI rendelet a nyersanyag-kiszabatok tekintetében is - korosztályonként eltérő - módosításokat 

vezetett be: szabályozza a zsírtartalmi értékeket, a teljes kiőrlésű pékáruk fogyasztását helyezi előtérbe, 

továbbá növeli a zöldség, gyümölcs, tej, tejtermékek mennyiségét. 

Az étrend összeállításánál biztosítani kell, hogy a fenti rendeletben meghatározott változatossági mutató 

egymást követő kétszer tíz élelmezési nap melegétkezéseinek vonatkozásában ne legyen 60-nál kisebb és az 

egymást követő kétszer tíz élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő. 

Az önkormányzat nem foglalkoztat élelmezésvezetőt, illetve olyan személyt, aki a reggeli és uzsonna 

vonatkozásában az étlapot a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul eleget téve,összeállítaná. 

 

Fentiek miatt Hegedűsné Lukácsi Edit vállalkozótól kértük, hogy a reggeli és uzsonna szolgáltatására is 

adjon árajánlatot. Az árajánlat az előterjesztéshez mellékeltem. 

 

A szolgáltatási díjak változását a lenti táblázat tartalmazza: 

 

 
Szolgáltatás bruttó ára 

  jelenlegi ajánlatban szereplő 

Óvoda     

tízórai 
  

114,30 Ft 

uzsonna 114,30 Ft 

ebéd 345,44 Ft 490,22 Ft 

Összesen 345,44 Ft 718,82 Ft 

Iskola     

tízórai 
  

114,30 Ft 

uzsonna 114,30 Ft 

ebéd 447,04 Ft 615,95 Ft 

Összesen 447,04 Ft 844,55 Ft 

 

A vállalkozó garantálja, hogy az étrend összeállítása az EMMI rendeletben foglaltaknak megfelel, illetve 

megfelelő mennyiségi és összetételbeli étel kerül biztosításra.  

 

 



 

 

A gyermekétkeztetési feladatok ellátásához az önkormányzat kap állami támogatást, mutatószám felmérés 

alapján. A támogatást alapvetően az étkezésben részt vevők száma határozza meg. A jogszabályban 

meghatározott számítási módszerrel kalkulálnak egy elismert dolgozói létszámot és ennek bér és járulékát 

finanszírozzák. Másrészt üzemeltetési támogatást is biztosítanak, melynek összegét központilag határozzák 

meg az adóerő képesség figyelembevételével. 

Az idei mutatószám felmérés adataiban bekövetkezett változásokat október 1. napjáig kellett jelezni a 

Magyar Államkincstár felé. Erre tekintettel célszerű lenne, ha a változás 2016. január 1. napjától kerülne 

bevezetésre. 

 

A szerződés- módosítással egyidejűleg szükséges a térítési díjak módosítása is.  

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint ugyanis a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az 

élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.A bruttó térítési díjak összege az alábbi: 

 

 
Nyersanyagnorma Bruttó térítési díj (fő/nap) 

Emelés 
mértéke 
(fő/nap) 

  jelenlegi 
ajánlatban 

szereplő jelenlegi 

ajánlatban szereplő 
normákat figyelembe 

véve 

Óvoda           

tízórai 
79 Ft 

90 Ft 
                  100 Ft  

      114 Ft  
128 Ft  

uzsonna 90 Ft                               114 Ft  

ebéd 268 Ft 250 Ft                   340 Ft        318 Ft  -        22 Ft  

Összesen 347 Ft 430 Ft                   440 Ft                                546 Ft        106 Ft  

Iskola           

tízórai 
79 Ft 

90 Ft 
                  100 Ft  

                             114 Ft  
128 Ft  

uzsonna 90 Ft                              114 Ft  

ebéd 346 Ft 305 Ft                   440 Ft                               387 Ft  -     53 Ft  

Összesen 425 Ft 485 Ft                   540 Ft                               615 Ft           75 Ft  

 

Az emelt térítési díjak 2016. január 1. napjától kezdődően kerülnének bevezetésre, így az érintetteknek 

kellő idő állna rendelkezésre az új díjak megismerésére. 

 

A Háromhárs Óvodában 61 fő gyermek közül jelenleg mindössze 5 fő fizet térítési díjat, míg a többiek 

ingyenes étkezésre jogosultak. 

Az iskolában 14 fő háromszori étkezésben résztvevő 100 %-os, 18 fő háromszori étkezésben résztvevő 50 

%-os, 3 fő csak ebédet igénylő 50 %-os térítési díjat fizet. 35 fő részesül ingyenes étkezésben. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogyaz előterjesztésben foglaltakat szíveskedjenek megtárgyalni! 

 

 

Alcsútdoboz, 2015. október 15. 

         Tóth Erika 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2015 (X.26.) számú határozata 

Közétkeztetésre kötött vállalkozói szerződés módosításáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Hegedűsné Lukácsi 

Edit között 2008. július 10. napján kelt, az oktatási intézmények közétkeztetésére vonatkozó szerződés 

módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.  

 

Határidő:  2015.november 05. 

Felelős:  Polgármester 

    

 

RENDELET-TERVEZET 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

__/2015. (_. _.) önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról  

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) Az ellátások intézményi térítési díja az óvodában: 

a) tízórai tekintetében 114.-Ft 

b) ebéd tekintetében 490.-Ft 

c) uzsonna tekintetében 114.-Ft 

 

(2) Az ellátások intézményi térítési díja az iskolában 

a) tízórai tekintetében 114.-Ft 

b) ebéd tekintetében 616.-Ft 

c) uzsonna tekintetében 114.-Ft  

 

2.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba  

(2) Hatályát veszti az étkezési díjak megállapításáról szóló 9/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Tóth Erika     Dr. Sisa András 

polgármester      jegyző  

 

 

 

Záradék: 

 

Ez a rendelet 2015. október … -én a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségének 

hirdetőtábláján történő kifüggesztésével kihirdetésre került. 

 

         Dr. Sisa András 

                jegyző 
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