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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 2018. november 23-i nyilvános ülésén megemelte a Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Közétkeztető Kft.) részére a Tapolca Város 
Önkormányzata által fizetendő számlázási díjakat. A szülők, hozzátartozók által fizetendő 
díjak mértékét az emelés nem érintette. 
 
A Képviselő-testület a 2019. február 14-i nyilvános ülésén megállapította a 2019. évre 
vonatkozóan a gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségét és intézményi térítési díjait. A 
költségek és díjak megállapítása nem eredményezett a lakosság részére díjnövekedést, ezért 
az Ör. szövegszerű módosítása nem volt szükséges. 
 
A Közétkeztető Kft. ügyvezetője, Mezőssy Tamás a 2019. november 18. napján kelt 
levelében javaslatot tett a számlázási díjak emelésére. A Kft. ügyvezetője 15% nagyságrendű 
számlázási áremelésre tett javaslatot az alábbi indokok alapján.  
 
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. Sajnálatos 
tényként említi ugyanakkor, hogy az étkezők létszáma drasztikusan csökken évről évre. Míg a 
2017. évben 273.000 volt az adagszám, ez az adat 2018-ban 265.000-re csökkent. Az 
adagszámok csökkenése évi 7.000.000-10.000.000,- Ft árbevétel kiesést okoz a cégnek. 



  
 
 
A bér- és személyi jellegű kifizetések, valamint a bérjárulékok jelentős összeggel sújtják a 
céget. A megfelelő munkaerő megtalálása, kiválasztása, majd megtartása jelentős anyagi és 
időbeli befektetést követel meg. Erőforrásaik közül mégis a humán erőforrás a legkevésbé 
stabil és kiszámítható.  
 
A cég szeretné Stadion úti konyháját tovább modernizálni főzőberendezésekkel, illetve az 
elavult és balesetveszélyes gépeket ki szeretné cserélni.  
 
A fent írt indokok alapján javasolt díjemelési javaslat a fenntartó Önkormányzat által fizetett 
díjakra vonatkozik. A szülők által fizetendő térítési díjak – a korábbi évekhez hasonlóan – 
továbbra sem emelkednének, egyedül a fenntartó Önkormányzat fizet többet a szolgáltatási 
nyújtásáért. 
 
A cégvezető számlázási áremelésre vonatkozó javaslatát az alábbi táblázat tartalmazza, mely 
táblázat E oszlopába belefoglaltuk a Kft. által jelenleg alkalmazott számlázási árakat is: 
 

 

 
A Kft. ügyvezetője kalkulációi szerint az emelés hozadéka 21.000.000,- Ft többletbevétel a 
cégnél. A javasolt változás 2020. január 1-jével lépne életbe. 
 
Az ügyvezető emelni javasolta a bölcsődei étkezésért fizetendő számlázási árat. 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.  
 
 
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) 

2020.január 
1-től 

tervezett 
számlázási 

ár 

Bölcsőde 4x étkezés 433 433 662 760 

Óvoda 3x étkezés 345 345 605 695 

Általános 
iskola 

3x étkezés 390 390 815 940 

Általános 
iskola 

ebéd 275 275 500 575 

Középiskola reggeli 125 125 330 380 

Középiskola ebéd 280 280 585 675 

Középiskola vacsora 175 175 463 535 



  
 

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 
_/2019. (_._) számon rendeleti közé iktatja. 
 
 

 
Tapolca, 2019. november 19. 
 

    Dobó Zoltán  
   polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

__/2019. (_. _.) 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 2020. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Tapolca, 2019. november 29. 
 
 
 
 
     Dobó Zoltán    dr. Németh Mária Anita 
    polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

1. melléklet a __/2019. (_._.) 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 345 345 695 
3. Általános 

iskola 
3xétkezés 390 390 940 

4. Általános 
iskola 

 

       ebéd 275 275 575 

5. Középiskola reggeli 125 125 380 
6. Középiskola ebéd 280 280 675 
7. Középiskola vacsora 175 175 535 

 
 
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. Költségvetési hatása az 
önkormányzat költségvetésére 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. A 
Kft. gazdasági helyzete a díjemelés folytán jelentősen javul, a tervezett emelés a Kft. 
ügyvezetőjének kalkulációja szerint 21.000.000,- Ft árbevétel növekedést jelent a cégnek. 
 
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 következménye, hogy a Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Szolgáltató Kft. veszteséggel zárja az évet.  
 
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.  
 


