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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat által közbeszerzési eljárásban kiválasztott Junior Zrt az 1. mellékletben 
szereplő kérelemmel fordult az Önkormányzathoz: 2017. január 1-jétől 6%-kal kívánják 
emelni a közétkeztetés szolgáltatási díját. Az emelést elsősorban a minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedése indokolja, amit a szociális hozzájárulási adó 5 százalékpontos 
csökkentése nem tud ellensúlyozni azoknál a vállalkozásoknál, amelyek nagyobbrészt 
alacsonyabb képzettségi szintű, ezért minimálbér-közeli bérszínvonalú alkalmazottakat 
foglalkoztatnak – ilyen szolgáltatást nyújt az étkeztető cég is. A minimálbér-emelkedés 
hatása az étkeztető beszállítóit is érinti, így nem csak a rezsiköltség (ami az önkormányzat 
költsége), hanem a nyersanyagnorma 6 %-os emelkedésével is jár a javaslat, ez utóbbi a 
térítési díjakon keresztül a szülőket terheli. 
A 2017. évre tervezett intézményi bevételek és kiadások 6 %-os emelkedése esetén a többlet 
ráfordításunk 2.321 E Ft lesz, amennyiben az önkormányzat támogatja a szolgáltató 
javaslatát.  
 
A szolgáltatási díjak emelkedése maga után vonja a térítési díj rendelet módosítását is, az 
abban szereplő árak a következők szerint alakulnak: 
 
 

 
Térítési díj (nettó Ft/adag)- emelés után 

Emelés 
előtt 

 
Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen Összesen 

Általános iskolában ellátottak 0 55 202 55 312 295 

Óvodában ellátottak 0 49 170 48 267 251 

Bölcsődében ellátottak 43 43 164 43 293 278 

      

 

Gondozási Központban ellátottak  
  

352 
 

352 352 

Házhoz szállított ebéd (szociális) 
  

352 
 

352 352 

      

 

Óvodában alkalmazottak 
  

318 
 

318 326 

Iskolákban alkalmazottak 
  

318 
 

318 326 

Gondozási Központ alkalmazottak 
  

318 
 

318 326 

 
Az önkormányzat közbeszerzési szakértőjének, Toperczer Ferenc úrnak egy korábbi (2016. 
július 28-i) állásfoglalása szerint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) 
bekezdését lehet a jelenlegi módosításra alkalmazni: 
„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az 
ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az 
alábbi értékek egyikét sem 
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid726528
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid731648
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b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési 
beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; 
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az 
eredeti szerződés jellegéhez.” 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására. 
 

Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Junior Zrt-vel 2015. július 2-
án kötött szolgáltatási szerződés 5.1. pontjában szereplő nettó szolgáltatási árakat 
egységesen 6 %-kal megemeli az alábbiak szerint: 
 
Bölcsőde (nettó Ft/adag) 

reggeli 64 

tízórai 64 

ebéd 233 

uzsonna 64 

 
Óvodák (nettó Ft/adag) 

 gyermek felnőtt 

tízórai 64  

ebéd 233 318 

uzsonna 64  

 
Iskolák (nettó Ft/adag) 

 gyermek felnőtt 

tízórai 69  

ebéd 254 318 

uzsonna 69  

 
Szociális étkeztetés (nettó Ft/adag) 

 gondozott dolgozói 

reggeli 90  

ebéd 350 318 

uzsonna 90  

házhoz 
szállított 
ebéd 

477  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a szerződés aláírására 2016. december 31. 
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Rendeletalkotási javaslat (amennyiben a Képviselőtestület a határozati javaslatot 
elfogadta) 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a térítési díjakról szóló 
rendeletének módosításáról szóló rendeletét. 

 
Budakalász, 2016. december 7. 
 

 Rogán László 
 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének   /2016.(XII. ) 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 Összesen 

Általános iskolákban 
ellátottak 

 55 202 55 312 

Óvodákban 
Ellátottak 

 49 170 48 267 

Bölcsődében 
Ellátottak 

43 43 164 43 293 

 

Igénybe vevők  

Reggeli  Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Gondozási 
Központban 
ellátottak 
(Idősek Klubja) 

  352  352 

Házhoz szállított 
ebéd 

  352  352 

 

Igénybevevők Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Óvodákban alkalmazottak  318  318 

Iskolákban alkalmazottak  318  318 

Gondozási központ alkalm.  318  318 

 
2. § 

 

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 

 
 

Rogán László       dr. Udvarhelyi István 
polgármester               jegyző 



6 

 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. december 15-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2016. 
……..  napján megtörtént. 

 
Budakalász, 2016. december 15. 
 

Dr. Udvarhelyi István 
jegyző 

 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A Budakalász Város Önkormányzat étkezési térítési díjakról szóló 20/2002 (XII.18.) 
rendeletének módosítását a 2017. január 1-jétől életbe lépő étkeztetési szolgáltatási díjak 
emelkedése – azon belül az étkezés normaköltségének emelkedése – teszi szükségessé. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1 § A 2017. január 1-jétől érvényesítendő térítési díjakat határozza meg. 

2. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 
 

Hatástanulmány 
 

1.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Képviselő-testület 2015. évi döntése alapján a közétkeztetés közbeszerzési eljárásának 
nyertesének a Junior Zrt-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 2015. július 22-én kötött 
szolgáltatói szerződés alapján kérte a szolgáltatói díjak 6%os emelését, a 2017. január 1-jei 
minimálbér- és szakmai bérminimum emelkedés hatására hivatkozva. A minimálbér 8 és a 
szakmai bérminimum 25 %-os emelkedését figyelembe véve a 6% méltányolható, a 
szolgáltatás mennyiségi és minőségi színvonalának megtartása, esetleges javítása 
érdekében.  
A jelenlegi szabályok szerint a szolgáltatást igénybe vevőktől a közoktatási intézményekben 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. 
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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. 
 
 

 






