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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. január 25-ei ülésére 

 

Tárgy:   2022. évi nyersanyag norma emelése 

gyermekétkeztetés vonatkozásában 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  

       Oktatási-, Kulturális-,   

       Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport 

       Bizottság 

Ügyiratszám:      PENZ/9-5/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha kérelmet nyújtott be, melyben kérelmezi 

a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának emelését 2022. január 1-jével.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése 8. pontja értelmében helyi közügynek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatnak minősülnek gyermekjóléti szolgáltatások és 

ellátások, tehát, ezen díjakra is kiterjed az Átmeneti tv. hatálya.  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A.§ 

(1) bekezdése alapján az önkormányzat köteles biztosítani az intézményi gyermekétkeztetést. 

 

A Gyvt. 151.§ (1) és (3) bekezdései értelmében az intézményi térítési díjat a települési 

önkormányzat állapítja meg úgy, hogy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja 

az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a 

továbbiakban: Átmeneti tv.) 147.§ (1) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről 

szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépésének 

napjától (2020. december 19.) 2022. június 30. napjáig – többek között - az önkormányzat, 

költségvetési szerve által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díjat, 

az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díjat, illetve egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértékét nem emelheti. 

 

A Korm. rendelet és az Átmeneti tv. rendelkezései alapján a 2021. évben térítési díj emelés nem 

történt, illetve 2022. évben sem lehet a térítési díjat megemelni. 

 

Az ellátás során biztosítandó követelményeket a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szabályozza. E rendelet 

alapján:  

5. § (1) A Közétkeztető által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a 

3. mellékletben feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével a (2) és (3) 

bekezdésben foglaltak szerint naponta biztosítandó. 

(2) A Közétkeztető köteles 
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a) egész napos ellátás esetén a korcsoportonkénti előírt energiaszükséglet 100%-át napi 

három fő- és két kisétkezéssel, 

b) bölcsődei, mini bölcsődei étkeztetés esetén az előírt napi energiaszükséglet 75%-át napi 

két fő- és két kisétkezéssel, 

c) napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 65%-át egy 

fő- és két kisétkezéssel, 

d) napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 35%-át egy 

ebéddel 

biztosítani. 

 

Az intézményvezető a 2022. évben az élelmezési nyersanyagárak emelkedése miatt indokolta 

nyersanyag norma emelését. 

 

KORCSOPORT REGGELI TÍZÓRAI EBÉD UZSONNA ÖSSZ. NETTÓ 

NYERSA. 

BÖLCSŐDE 4X   

2020. évi NORMA (Ft) 83 21 144 62 310 

2021. évi TÉNYLEGES 

NORMA (Ft) 
78,15 61,18 170,42 83,05 392,8 

2022. évre JAVASOLT 

NORMA (Ft) 
90 70 196 96 452 

ÓVODA 3X   

2020. évi NORMA (Ft)   91 199 87 377 

2021. évi TÉNYLEGES 

NORMA (Ft) 
  94,6 215,46 90,3 400,36 

2022. évre JAVASOLT 

NORMA (Ft) 
  109 248 103 460 

ISKOLA ALSÓ 3X   

2020. évi NORMA (Ft)   106 272 106 484 

2021. évi TÉNYLEGES 

NORMA (Ft) 
  108,9 244,19 110,82 463,91 

2022. évre JAVASOLT 

NORMA (Ft) 
  125 281 128 534 

ISKOLA FELSŐ 1X   

2020. évi NORMA (Ft)     272   272 

2021. évi TÉNYLEGES 

NORMA (Ft) 
    297,9   297,9 

2022. évre JAVASOLT 

NORMA (Ft) 
    343   343 

 

A nyersanyag beszerzésére a 2021. évi költségvetésben a módosított előirányzat nettó 50 

084 653.- Ft volt, amelyből – a 2022. január 12-ei könyvelési állapot szerint – nettó 45 760 

002.- Ft teljesült. 

 

2022. évtől a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha biztosítja a gyermekeknek 

részére a diétás étkeztetést. 
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A 2022. évi költségvetés-tervezetében a nyersanyagnorma-emeléssel az élelmiszer beszerzés 

előirányzata bruttó 68 000 000.- Ft-tal került betervezésre. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására, hogy az 

élelmezéssel kapcsolatos feladatokat folyamatosan és zavartalanul biztosítani tudja az 

intézmény. 

 

Dunaföldvár, 2022. január 13. 

 

                                                                                       Horváth Zsolt s.k. 

                                                                                           polgármester  

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 

határozott, hogy: 

1. 2022. január 1-jétől a gyermekétkeztetés vonatkozásában a nyersanyagnorma emelését az 

alábbiak szerint engedélyezi: 

 

Nettó nyersanyag árak (Ft) 

Korcsoport Reggeli  Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bölcsőde  90 70 196 96 452 

Óvoda  109 248 103 460 

Iskola alsó 

évfolyam 
 125 

281 
127 534 

Iskola felső 

évfolyam  
 

 
343  343 

Felnőtt 

étkeztetés 
 

 
   

 

2. a nyersanyag norma emelésével összefüggő költségek fedezetét a 2022. évi költségvetésben 

biztosítja. 

3. a nyersanyag norma emelése A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 

2021. évi XCIX. törvényben foglaltak alapján nem jár a térítési díj mértékének emelésével. 

4. felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezetője 

Határidő:  azonnal  

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 








