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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde a bölcsődei gondozottak részére napi négyszeri-, az óvodai 

ellátásban részesülők számára napi háromszori-, az iskolai menzát igénybe vevők-, valamint 

az intézménnyel közalkalmazotti és munkaviszonyban állók, továbbá az intézménnyel 

munkaviszonyban nem állók részére napi egyszeri meleg főétkezést biztosít.  

Az étkezés norma, valamint térítési díj a 2017. március 1-jén hatályba lépett 3/2017. (II.15.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott összegű. 

 

Az iskolai és óvodai közétkeztetés helyzetéről utoljára 2013-ban az Országos Élelmezés – és 

Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), az Országos Tiszti Főorvosi Hivatallal és a 

Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveivel közösen készített országos 

felmérést.  

(https://www.researchgate.net/publication/292145241_Orszagos_helyzetkep_az_ovodai_koze

tkeztetesrol_OTEF2013)  

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/292145241_Orszagos_helyzetkep_az_ovodai_kozetkeztetesrol_OTEF2013
https://www.researchgate.net/publication/292145241_Orszagos_helyzetkep_az_ovodai_kozetkeztetesrol_OTEF2013


Ez az átfogó vizsgálat a közétkeztetés mennyiségi-, minőségi jellemzőt- vetette össze az 

érintett korosztály általános egészségi állapotával, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi 

forrásokkal.  

A felmérésben az élelmezésvezetők válaszai alapján (2013-ban) a napi nettó 

nyersanyagnorma a háromszori étkezésre átlagosan 300 Ft volt. Az azóta eltelt hat év alatt 

szinte az összes alapanyag esetében jelentős áremelkedés volt tapasztalható. 

 

Csak a 2019. évben a hús- és húskészítmények 30%, a zöldség-gyümölcs 36 %-al, a tej-és 

tejtermékek nagykereskedelmi ára 21 %-al emelkedett. Sajnos a beszállítóinktól érkező 

előrejelzések szerint főként a hús és tejtermék esetében további emelkedés várható. 

A jelenlegi nyersanyag normából a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben meghatározott mennyiséget 

megfelelő minőségben, az elvárt változatossági mutatók betartásával nem tudjuk 

kigazdálkodni, ezért szeretném kérni a Tisztelt Képviselőtestületet az étkezési norma-, 

valamint a térítési díjak felülvizsgálatára. 

 

Az étlaptervezési és adagolási szabályok betartása, valamint a beszerzési árak 

figyelembevételével kalkulált norma-és terítési díj javaslatunk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  NORMA ÖSSZEGEK 

  NORMA ÖSSZEGEK      TÉRÍTÉSI DÍJAK      

Megnevezés  

egy ellátási napra eső nyersanyagköltség 
2020. január 1-jétől javasolt egy 

ellátási napra eső  térítési díj 

   

3/2019. (IV. 30.) Önkorm. 

rendelet szerinti norma  
javasolt norma  

Eltérés 

(%) 

   

NETTÓ 

összege (Ft) 

ÁFA 
BRUTT

Ó összege 

(Ft) 

NETTÓ 

összege 

(Ft) 

ÁFA 
BRUTT

Ó összege 

(Ft) 

NETTÓ 

összege 

(Ft) 

ÁFA 
BRUTT

Ó összege 

(Ft) 

Eltérés 

(%) 
   

Bölcsőde  

reggeli 63 17 80 63 17 80 0 63 17 80 0    

tízórai 63 17 80 63 17 80 0 63 17 80 0    

ebéd 252 68 320 252 68 320 0 252 68 320 0    

uzsonna 63 17 80 63 17 80 0 63 17 80 0    

  összesen 441 119 560 441 119 560 0 441 119 560 0    

Megnevezés  

egy ellátási napra eső nyersanyagköltség egy ellátási napra eső  térítési díj 

3/2017. (II.15.) Önkorm. 

rendelet szerinti norma  
javasolt norma  

Eltérés 

(%) 

2017 március 1-jétől 

érvényes tér. díj 

2020. január 1-jétől javasolt 

térítési díj 
Eltérés 

(%) 
NETTÓ 

összege (Ft) 
ÁFA 

BRUTT

Ó összege 

(Ft) 

NETTÓ 

összege 

(Ft) 

ÁFA 
BRUTT

Ó összege 

(Ft) 

NETTÓ 

összege 

(Ft) 

ÁFA 
BRUTT

Ó összege 

(Ft) 

NETTÓ 

összege 

(Ft) 

ÁFA 
BRUTTÓ 

összege 

(Ft) 

Óvoda 

tízórai 70 19 89 80 22 102 114% 70 19 89 80 22 102 114% 

ebéd 228 62 290 270 73 343 118% 228 62 290 270 73 343 118% 

uzsonna 52 14 66 63 17 80 121% 52 14 66 63 17 80 121% 

  
összesen

: 350 95 445 413 112 525 118% 350 95 445 413 112 525 118% 

Általános 

iskola                 

2017 március 1-jétől 

érvényes tér. díj 

2020. január 1-jétől javasolt 

térítési díj 

Eltérés 

(%) 

1-4 osztály   300 80 380 331 89 420 111% 300 80 380 331 89 420 111% 

5-8 osztály   300 80 380 340 92 432 114% 300 80 380 340 92 432 114% 

Intézményi 

alkalmazott 
ebéd 350 95 445 420 113 533 120% 224 60 285 420 113 533 187% 

Vendégétkező ebéd 357 96 453 420 113 533 118% 571 154 725 657,5 178 835 115% 



A bölcsődei-, óvodai, iskolai térítési díj mértéke a nettó nyersanyag-norma ÁFÁ-val növelt 

összege. 

Az intézményi alkalmazottak étkezéséhez 2017-ben megállapított nyersanyag (norma) érték 

nettó 350 Ft/adag; térítési díja nettó 224 Ft/adag, bruttó 285 Ft/adag. A nyersanyag érték alatt 

meghatározott térítési díj béren kívüli juttatáskánt is értelmezhető, de mindenképpen 

gazdasági megfontolást igényelt.  

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XLI. 

törvény 2019. év január 1-jétől leszűkítette a béren kívüli juttatás, valamint adómentesen 

adható juttatások körét. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, 

valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. 

törvény további módosításokat tartalmaz a cafeteria keretében adható juttatási elemekre 

vonatkozóan. 

A munkáltató béren kívüli juttatásra vonatkozó kedvező közteherfizetés mellett kizárólag a 

SZÉP-kártya egyes alszámláira nyújthat támogatást. A béren kívüli juttatás szabályozásának 

megváltozása miatt így az intézményi alkalmazottak által fizetett térítési díj nem lehet 

alacsonyabb a megállapított norma alatti összegnél.  

Javaslatunkban az intézményi dolgozók számára meghatározott térítési díj megegyezik a 

bruttó nyersanyag-értékkel. Az alkalmazottak számára ez is kedvezményes étkezés 

biztosítását jelenti. 

A vendégétkezők számára megállapított bruttó 835 Ft/adag térítési díj a jelenlegi bruttó 725 

Ft/adag térítési díjhoz képest 16 %-os emelkedést mutat. a megemelkedett szükségesnél nem 

nagyobb mértékű. A jelenlegi ár esetében a térítési díj nyersanyag értéke 62,5 %, (egyéb 

elszámolható költség 37,5 %)  a javasolt térítési díj esetében ez az arány 63,87 %, (egyéb 

elszámolható költség: 36,13 %).  Ebből látható, hogy a térítési díj emelésének oka a 

nyersanyag árak növekedése. 

 

Kérem a képviselőtestületet a javaslat megvitatására. 

Kelt: Monostorapáti, 2019. november 20.  

 

 

           Váradi Anita 

         intézményvezető-helyettes 

 



 


