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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésén alkotta meg a gyermekétkeztetés 
térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Ör.).  
 
A Képviselő-testület a 2017. december 15-i nyilvános ülésén megemelte a Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Közétkeztető Kft.) részére fizetendő 
számlázási díjakat. A szülők, hozzátartozók által fizetendő díjak mértékét az emelés nem 
érintette. 
 
A Képviselő-testület a 2018. február 16-i nyilvános ülésén állapította meg a 2018. évre 
vonatkozóan a gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségét és intézményi térítési díjait. A 
költségek és díjak megállapítása nem jelentett a lakosság részére díjnövekedést, így nem 
eredményezte a rendelet módosítását. 
 
A Közétkeztető Kft. ügyvezetője, Mezőssy Tamás a 2018. november 14. napján kelt 
levelében javaslatot tett a számlázási díjak emelésére. Javaslata szerint a Kft. korábbi 
eredményei alapján (2016-ban -2.076.000,- Ft, 2017-ben -11.179.000,- Ft, 2018-ban -
14.000.000,- Ft) az emelés elengedhetetlen, a további működéshez szükséges.  
 
A Közétkeztető Kft. a szolgáltatási körét az utóbbi időszakban széles körben bővítette. 
Futárszolgálattal szállítják az ebédet megrendelőikhez, közreműködnek a városi 
rendezvényeken, lakossági felkéréseknek tesznek eleget catering szolgáltatásra vonatkozóan, 
a városi strand büfében és lángossütőben szolgáltatnak, nyári sport- és egyéb táborokban 
résztvevők étkezését biztosítják.  
 
Az e tevékenységekből származó bevételek a Kft. működését segítik, de nem képesek 
megoldani a finanszírozási problémákat. Az ügyvezető szerint erre kizárólag csak a nagy 
létszámú intézményi étkezői körök étkezési díjainak módosítása biztosít fedezetet.  
 
 



  
 
A bér- és személyi jellegű kifizetések, valamint a bérjárulékok jelentős összeggel sújtják a 
céget. a megfelelő munkaerő kiválasztása, majd megtartása jelentős anyagi és időbeli 
befektetést követel meg. Erőforrásaik közül mégis a humán erőforrás a legkevésbé stabil és 
kiszámítható. Egyes  munkafolyamatok esetében a modern főzőberendezések segítenek 
ugyan, de a közétkeztetési szektorban robotizációról nem lehet beszélni. 
 
Az intézményben Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi munkaterve alapján a belső 
ellenőr jelenleg is vizsgálja az önköltségszámítás megalapozottságát ellenőrzés a 2017. évre 
és a 2018. év I.  félévére vonatkozóan. A jelentés még nem készült el, azonban a helyszíni 
ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a jelenlegi számlázási árak rezsitartalma nem 
elegendő a cég biztonságos és zavartalan működéséhez.   
 
A  cégvezető számlázási áremelésre vonatkozó javaslatát az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 

 
A Kft. ügyvezetője emelni javasolta a bölcsődei étkezésért és a szociális étkezésért fizetendő 
számlázási árat. Indokolt továbbá a szociális étkezésért az igénybevevők által fizetendő díj 
emelése is. 
 
A szociális étkezésre és a bölcsődei étkezésre vonatkozó díjak a szociális ellátásokról szóló 
3/2015. (II.23.) önkormányzati rendeletünkben szerepelnek, így ezt a rendeletet is szükséges 
módosítani a számlázási ár változása miatt.  
 
A számlázási árak emelése természetesen nem érinti a szülők által fizetendő térítési díjakat. A 
számlázási ár emelésének következménye az, hogy az önkormányzat fog többet fizetni a Kft-
nek az étkezésért. A Kft. által az önkormányzatnak számlázott árakat a rendelet melléklete 
tartalmazza. Az új számlázási árak miatt a mellékletet módosítanunk kell. A változás 2019. 
január 1-jével lép hatályba. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
 

A B C D E F 

Korosztály Étkezés Nyersanyag 
költség 

Szülők által 
fizetendő 

intézményi 
térítési díj(Ft-

ban) 

Kft. által 
számlázott 
ár (Ft-ban) 

2019.január 
1-től 

tervezett 
számlázási 

ár 

Bölcsőde 4x étkezés 338 433 609 662 

Óvoda 3x étkezés 345 345 555 605 

Általános 
iskola 3x étkezés 390 390 650 815 

Általános 
iskola ebéd 275 275 430 500 

Középiskola reggeli 125 125 260 330 

Középiskola ebéd 280 280 585 585 

Középiskola vacsora 175 175 390 463 

Szociális  ebéd 228  408 470 



  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról 
szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 
_/2018. (_._) számon rendeleti közé iktatja. 
 
 

 
Tapolca, 2018. november 14. 
 

    Dobó Zoltán  
   polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

__/2018. (_. _.) önkormányzati rendelete 
a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló  

30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(Tervezet) 

 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a 151. § (2f) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

 
A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Tapolca, 2018. november 23. 
 
 
 
 
     Dobó Zoltán    dr. Németh Mária Anita 
    polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

1. melléklet a __/2018. (_._.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 A B C  D E 
1. Korosztály Étkezés Nyersanyag- 

költség 
Szülők által 

fizetendő 
intézményi térítési 

díj 
(Ft-ban) 

 

Kft. által 
számlázott ár 

(Ft-ban)  
 

2. Óvoda 3xétkezés 345 345 605 
3. Általános 

iskola 
3xétkezés 390 390 815 

4. Általános 
iskola 

 

       ebéd 275 275 500 

5. Középiskola reggeli 125 125 330 
6. Középiskola ebéd 280 280 585 
7. Középiskola vacsora 175 175 463 

 
 
A díjak a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott általános forgalmi adót nem 
tartalmazzák. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
 
A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló _/2018. (_._.) önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható 
hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 
összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásának mérvadó társadalmi hatása nincsen.  A rendelet szövegén a 
legutóbbi módosítás óta eltelt változásokat vezettük át. Költségvetési hatása az önkormányzat 
büdzséjére van. A számlázási árak megemelése azt jelenti, hogy az önkormányzat fog a 
gyermekétkeztetésért többet fizetni az azt biztosító Tapolcai Diák- és Közétkeztető 
Szolgáltató Kft-nek. A szülők által fizetendő térítési díjak nem emelkednek.  
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem jelent.  
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Tervezet megalkotása elmaradásának jogkövetkezménye nincsen. Költségvetési-gazdasági 
következménye, hogy a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. a jelenleginél is 
magasabb veszteséggel zárja az évet, mivel a minimálbér idei emelése előre nem tervezhető 
veszteséget jelentett a cégnek. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi, 
személyi, szervi és tárgyi feltételt nem igényel.  
 



Tapolca Város Önkormányzata 

Tapolca 
Hősök tere. 15. 
8300 

Dobó Zoltán Polgármester Úr részére Tárgy: javaslat 
étkezési díjak     
emelésről 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Hivatkozva a 2018. november 14-ei egyeztetésünkre, megküldöm javaslatomat az étkezési 
díjak emelésére a megbeszélésen elhangzottak szerint 

A Közétkeztető Kft. korábbi eredményei alapján (2016-ban -2.076 e Ft, 2017-ben -11.179e Ft, 
2018-ban -14.000 e Ft-ot terveztünk) az emelés elengedhetetlen és a további működéshez 
szükséges.  

A Kft. a szolgáltatási köreit széles körben kibővítette. Futárszolgálattal szállítjuk az ebédet 
megrendelőink háza elé, a város valamennyi rendezvényeit bonyolítjuk, lakossági 
felkéréseknek teszünk eleget catering szolgáltatásra vonatkozóan, a városi strand büfében és 
lángos sütőben szolgáltatunk, nyári sport illetve egyéb táborokban résztvevők étkeztetését 
biztosítjuk.  

A fent említett szolgáltatásokból származó bevételek a Kft. működését csak segítik és nem 
képesek megoldani a finanszírozási problémáinkat. Erre kizárólag csak a nagy létszámú 
intézményi étkezői körök étkezési díjainak módosítása biztosít fedezetet.  

Bér,-személyi jellegű kifizetéseink, valamint a bérjárulékok nagyon jelentős összeggel sújtják 
a céget. A megfelelő munkaerő megtalálása, kiválasztása, majd pedig megtartása jelentős 
anyagi és időbeli befektetést igényel. Ám bármilyen alapvető tényező is, és bármilyen magas 
költségeket is emészt fel, mégis a legkevésbé stabil és legkevésbé kiszámítható az erőforrások 
közül. Vannak olyan munkafolyamatok amelyekben modern főzőberendezések segítenek, 
azonban a közétkeztetési szektorban robotizációrol nem lehet beszélni.  



Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési munkaterve alapján, árképzés és 
önköltségszámítás megalapozottságának ellenőrzése zajlik 2017. év és 2018. I félév időszakára 
vonatkozóan. A jelentés még nem készült el, azonban az ellenőrök a Közétkeztető Kft. 
telephelyén megállapították, hogy a jelenlegi számlázási árak rezsi tartalma nem elegendő a cég 
biztonságos és zavartalan működtetéséhez. 

Az áremelés a szülők térítési díjait nem érinti! 

Az emelés javasolt mértéke a 2019-es évi tervezett kiadásokra biztosít fedezetet. Váratlan 
költségek megnehezíthetik a tényleges kalkulációt.   

Ezúton kérem tisztelt Polgármester Urat arra, hogy az étkezési díjemelésről szóló javaslatomat 
az I. számú melléklet alapján támogatni és elfogadni szíveskedjen. 

Tapolca, 2018.november 14. 

Tisztelettel: 

Mezőssy Tamás 
   ügyvezető 



1. számú melléklet

A díjak a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott általános forgalmi adót nem 
tartalmazzák. 

A B C D E F 

Korosztály Étkezés Nyersanyag 
költség 

Szülők által 
fizetendő 

intézményi 
térítési díj(Ft-

ban) 

Kft. által 
számlázott 
ár (Ft-ban) 

2019.január 
1-től 

tervezett 
számlázási 

ár 

Óvoda 3x étkezés 345 345 555 605 

Általános 
iskola 3x étkezés 390 390 650 815 

Általános 
iskola ebéd 275 275 430 500 

Középiskola reggeli 125 125 260 330 

Középiskola ebéd 280 280 585 585 

Középiskola vacsora 175 175 390 463 

Szociális ebéd 228 428 470 




