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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

Tárgy:  Javaslat a közétkezési térítési díjak emelésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Tájékoztatás az iskolai közétkeztetés rendjének és minőségének 

felülvizsgálatáról 
 

A Kalász Suli szülői közösségétől 2013. november 20-án több szülő aláírásával 
a közétkeztetés minőségére vonatkozó kritikai észrevétel érkezett. Ez a levél az 
előterjesztés 1.sz.mellékletét képezi, amely alapot szolgáltatott arra, hogy a 
közétkeztetés rendjét és a szolgáltatás színvonalát megvizsgáljuk.  
A szülőket 2014. január elején válaszlevélben tájékoztattuk (2.sz. melléklet) a 
közétkeztetés rendjéről. A szülői véleményekről a Sodexo konyhavezetőjét 
Gáspár Józsefnét is értesítettük, aki a szülői észrevételekre a 3. sz. mellékletben 
foglalt tájékoztatást küldte a fenntartónak.   
 
Mindemellett, a szolgáltatások felülvizsgálata és színvonalának javítása 
érdekében kezdeményeztük  a fenntartó, a szolgáltató és a szülők 
közreműködésével a ételek több napon áttartó kóstolását, valamint a két iskola 
szülői közösségét érintő szülői értekezlet összehívását. Mindkettőnek célja az 
volt, hogy a szülők, pedagógusok széleskörű tájékoztatást és konzultációs 
lehetőséget kapjanak a közétkeztetés helyzetéről mind a szolgáltatói, mind a 
fenntartói oldalról egyaránt. A szülői értekezlet látogatottsága a 
4.sz.mellékletként csatolt jelenléti íven látható.  
 
Az önkormányzati fenntartású intézmények - bölcsőde, óvodák, iskolák, idősek 
klubja - vezetőinek véleményét is kértük írásban a Sodexo szolgáltatásáról és a 
velük való kapcsolattartásról, együttműködésről. Ezek a vélemények az 
előterjesztés  5-10. sz. mellékleteiben olvashatóak. 
 
Az iskolai ételkóstolás során értékelő lapokon (11-12.sz.mellékletek) 
osztályozhatták, véleményezhették a szülők, pedagógusok és a fenntartói 
munkatársai mindkét iskolában az ebéd minőségét, lehetőség volt arra is, hogy a 
szolgáltató vezetőivel konzultáljanak 1-1 héten át.   
Általánosságban elmondható, hogy az ebéd minősége a nagytöbbség részére 
elfogadható volt, egy-egy kritikai észrevétel minden esetben előfordult, ami az 
ízek, szokások külnbözőségéből fakadt. 
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A minőség szintentartására a szolgáltató ígértett tett, amiről a fenntartó és szülők 
eseti kóstolások útján is meggyőződhetnek. 
 
II. Az étkezési térítési díjak módosítása 
 
A Képviselő-testület 2012. augusztus 16-ai rendkívüli ülésén döntött a 
közétkeztetés közbeszerzési eljárásának lezárásáról és az eljárás nyertesének a 
SODEXO Magyarország Kft-t hirdette ki. A szolgáltatási szerződés aláírásra 
került, amely 2.1. pontjában szereplő táblázat III.4. és 5. sora módosult az 
iskolák állami átvétele után. Erről a Képviselő-testület a 2013. január 14-ei 
rendkívüli ülésén döntött: 
„6/2013.(I.14.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés 
biztosításáról szóló 2012. augusztus 28-án aláírt szerződés módosítását 
kezdeményezi a Sodexho Magyarország Kft-vel úgy, hogy az általános 
iskolákban zajló étkeztetés vonatkozásában a szolgáltatás igénybevevője 2013. 
január 1-jétől Budakalász Város Önkormányzata legyen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező szerződésmódosítást aláírja, valamint az aláírást követően 
erről közbeszerzési hirdetményt tegyen közzé.   
Felelős: Polgármester 
Határidő: aláírás 2013. január 25., közzététel 2013. február 15”. 
 
A Szolgáltatási szerződés és annak módosítása az előterjesztés 13. sz. mellékletét 
képezi. 
 
A Szolgáltatási szerződés 5.4. pontja tartalmazza, hogy  „A nyersanyagnorma 
emelést a vállalkozó minden évben március 1. napjától a hivatalosan közzétett 
fogyasztói árindex mértékéig kezdeményezheti az Önkormányzat Képviselő-
testületénél, először a 2014. évben”. Ez alapján a Sodexo Magyarország Kft. 
üzemeltetési igazgatója - Tátrai István - benyújtotta díjemelési javaslatról szóló 
kérelmét (14.sz.melléklet), amelyben a fogyasztói árak 3,5%-kal történő 
emelését kezdeményezi. A kérelem melléklete tartalmazza a jelenlegi és a 
javasolt, 3,5%-kal korrigált nettó árjavaslatot. A 3,5 %-os javaslatot a 
szolgáltató az egyes termékek fogyasztói árindex változása alapján állapította 
meg, ehhez tájékoztató adatokat a Szolgáltató által készített 15.sz.melléklet 
tartalmaz. 
 
Az önkormányzat közbeszerzési tanácsadójától - Toperczer Ferenctől - 
állásfoglalást kértünk, hogy az esetleges díjemelés tekintetében milyen 
lehetőségei vannak az önkormányzatnak. Toperczer Ferenc 2014. március 26-ai 
állásfoglalását (16.sz.melléklet) külön szerepeltetjük a zárt ülés anyagai között. 
Az egyes fogyasztói termékek árindexe valóban különbözőségeket mutat, a hús 
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és halkészítmények inflációja 4,7%, a zöldség, gyümölcs, burgonyáé 7,9%, ami 
valóban kiugrónak mondható.  
Így a szerződés 5.4. pontjában az átlagos infláció mértékéig (1,7%) 
meghatározott díjemelési lehetőség a szolgáltató érdekét sértheti, ami előbb-
utóbb a szolgáltatás minőségének romlásával járhat. Ez viszont az önkormányzat 
és a szolgáltatásban legjobban érintett gyermekek érdekeit sérti. 
 
A Sodexo Magyarország Kft-vel 2012. augusztusában kötött szerződés 
díjemelésre vonatkozó 5.4 pontját, az egyes termékek fogyasztói árainak 
emelkedése és a közétkeztetés színvonalának megtartása érdekében javaslom 
módosítani, a térítési díjak bruttó összegét 3,5%-kal megemelni.  
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sodexo Magyarország 
Kft-vel 2012. augusztus 28-án a közétkeztetés szolgáltatására kötött szerződés 
5.2 pontját módosítja, a közétkezés nyersanyag norma nettó összegét 2014. 
május 1. napjától 3,5%-kal megemeli, s a szerződés ezen pontja az alábbiak 
szerint változik: 
Bölcsőde 

reggeli 59 
tízórai 59 
ebéd 219 

uzsonna 59 
Óvodák 

 gyermek felnőtt 
tízórai 64 - 
ebéd 225 - 

uzsonna 61 326 
Iskolák 

 gyermek felnőtt 
tízórai 67 - 
ebéd 250 326 

uzsonna 67 - 
 

Szociális étkezés 
 gondozott dolgozói 

ebéd 352 326 
házhozszállítás 352 - 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás 
aláírására. 
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Határidő: 2014. május 1. 
Felelős: polgármester 
 
 
III. Az étkezési térítési díjakról szóló  24/2012.(VIII.31.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
A fentiek alapján szükséges az étkezési térítési díjakról szóló  24/2012.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelet (17.sz.melléklet) módosítása, amely a nyersanyagnorma 
3,5%-os emelésének összegével módosul. 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a …/2014. 
(III. 27.) önkormányzati rendeletet az  étkezési térítési díjakról szóló 20/2002. 
(XII. 18.) rendelet módosításáról. 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2014.(III….   ) önkormányzati rendelete 

az étkezési térítési díjakról szóló 
20/2002. (XII. 18.) sz. Kpvt. rendelet módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

Az étkezési térítési díjakról szóló 20/2002.(XII.18.) sz. Kpvt. rendelet 2.§ (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A nettó étkezési térítési díjakat ezen bekezdésben foglalt táblázatok 
tartalmazzák, melyet a mindenkor hatályos jogszabály szerinti általános 
forgalmi adó terhel. Az összegek forintban értendők.  
Igénybe vevők  

Reggeli  Tízórai Ebéd Uzsonna Együtt 
Általános 
iskolákban 
ellátottak 

 52 191 52 295 

Óvodákban 
Ellátottak 

 46 160 45 251 

Bölcsődében 41 41 155 41 278 
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Ellátottak 
 
Igénybe vevők  

Reggeli  Tízórai Ebéd Uzsonna Együtt 
Gondozási 
Központban 
ellátottak 
(Idősek Klubja) 

  352   

Házhoz szállított 
ebéd 

  352   

 
Igénybevevők Tízórai Ebéd Uzsonna Együtt 
Óvodákban alkalmazottak  326   
Iskolákban alkalmazottak  326   
Gondozási központ alkalm.  326   
 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba. 
 
 

Rogán László       dr. Molnár Éva 
polgármester               jegyző 

 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2014. március 27-ei ülésén fogadta el, 
kihirdetése 2014. ……..  napján megtörtént. 

 
Budakalász, 2014. március 27. 
 
Dr. Molnár Éva 

jegyző 
 
Budakalász, 2014. március 26. 

Rogán László 
polgármester 
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Hatástanulmány 
 
 

1.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Képviselő-testület 2012. augusztus 16-ai rendkívüli ülésén döntött a 
közétkeztetés közbeszerzési eljárásának lezárásáról és az eljárás nyertesének a 
SODEXO Magyarország Kft-t hirdette ki. A szolgáltatási szerződés aláírásra 
került. A szolgáltató által megadott árak és nyersanyagnorma alapján került 
megállapításra a szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő étkezési térítési 
díjak. A szolgáltató a 2012. augusztus 31-én kötött szolgáltatói szerződés 
alapján először 2014. évben kér(het)te a szolgűáltatói díjak emelését, amelyre 
3,5%-os javaslatot tett. A KSH egyes fogyasztói termékekre vonatkozó inflációs 
adatait figyelembe véve a 3,5% méltányolható, a szolgáltatás mennyiségi és 
minőségi színvonalának megtartása, esetleges javítása érdekében. A Képviselő-
testület 2014. március 27-ei rendkívüli ülésén döntött az étkezési térítési díjak 
(nyersanyagnorma) 3,5%-os emeléséről. 
A jelenlegi szabályok szerint a szolgáltatást igénybe vevőktől a 
gyermekintézményekben a nyersanyagnorma összege kérhető térítési díjként. Az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet a nettó térítési díjakat 
tartalmazza annak érdekében, hogy esetleges forgalmi adó változás miatt 
rendeletünket a jövőben ne kelljen módosítani. 
 

2.) A tervezett jogszabály  környezeti és egészségi következményei 
A tervezett jogszabálynak környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 

3.) A tervezett jogszabály  adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
A tervezett jogszabály elfogadásával további adminisztratív terhek nem 
keletkeznek. 
 

4.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 
A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén Budakalász Város 
Önkormányzatának intézményeiben nem lenne biztosított a közétkeztetés eddigi 
színvonala. 
 

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek biztosítása nem szükséges. 
 
 


