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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület döntése szükséges az étkezési térítési normák, illetve a térítési díjak
anyagnormáinak felülvizsgálatához a korábbi gyakorlatnak megfelelően, tekintettel arra, hogy
a Rábapatonai Katica Óvodában üzemelő konyha üzemeltető, az Ördögkonyha Kft. emelési
kérelemmel fordult az Önkormányzat felé. Az üzemeltető a 2021. november 21-én érkezett
levelében tett tárgyévre vonatkozó 15%-os áremelési javaslatát a következő körülményekkel
indokolta:
-

a zöldség és gyümölcsárak drasztikusan, meghaladó módon emelkedtek,
jelentősen nőtt a húsáruk ára is,
a szolgáltatást nyújtó vállalkozás számára jelentős árképzési tényező a minimálbér
emelése is,
munkaerő-toborzás költségeinek növekedése,
logisztikai költségek növekedése, az üzemanyagárak drasztikus növekedése.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a tov.:
Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontja szerint „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról ……a) ha a fenntartó
önkormányzat … rendeletet alkot.”
Az Sztv. 115. § (1) bekezdése határozza meg az intézményi térítési díj számításának
módját, az alábbiak szerint:
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„115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési
díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év
közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében
is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”
A fentiek korábbi gyakorlatunk szerint ismerősek lehetnek a tisztelt tagoknak, azonban
Magyarország Kormánya 2021. évre vonatkozóan ár,- és díjemelési tilalmat írt elő
minden magyar önkormányzatnak a 603/2020. (XII.18.) Korm. rendeletével, 1 mely
intézkedést Önkormányzatunk be is tartott 2021. év során.
A fenti kormányrendelet tavaly év végén hatályon kívül lett helyezve, azonban
hatályba lépett a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. XCIX. tv.,2
melynek 147. §-a így rendelkezik:
147. § (1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig – a (3) és
(4) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) a helyi önkormányzat,
b) a helyi önkormányzat által fenntartott
ba) költségvetési szerv,
bb) nonprofit szervezet,
bc) egyéb szervezet,
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított
gazdasági társaság,
e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet
által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm.
rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától
már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg,
meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.
(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a 603/2020. (XII.
18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt – legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre –
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A rendelet kihirdetett állapota elérhető itt: https://njt.hu/jogszabaly/2020-603-20-22.0
A tv. megtekinthető itt: https://njt.hu/jogszabaly/2021-99-00-00
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megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét az (1)
bekezdés szerinti időszak vonatkozásában.
(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés mértékét a
díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig számszerűsíthető módon
meghatározta.
(5) A (2) bekezdést a helyi önkormányzati tulajdonban, illetve vagyonkezelésben álló, 2020. november
4. napján vagy ezt követően létesített parkolókra vonatkozó parkolási díj tekintetében nem kell
alkalmazni.”

A fentiekre tekintettel az Önkormányzat díjat nem emelhet, a rendeleteiben meghatározott
díjakat nem emelheti meg, azonban a különbözetet köteles megtéríteni az Ördögkonyha Kft.
számára.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ördögkonyha Kft. által
javasolt térítési díjakat elfogadja és
a.
b.
c.
d.
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A Rábapatonai Katica Óvoda intézményre,
A rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola intézményre,
A külső étkezők, valamint
A nyugdíjas köztisztviselők és közalkalmazottak étkeztetésére

vonatkozóan az étkezési térítési díjakat 2022. január 1. napjától az alábbiak
szerint kívánja megállapítani:
Nyersanyag norma
2021.12.31- Emelés 2022.01.01ig Ft/adag
mértéke től Ft/adag
Óvodai
étkezés 3x
Óvodai ebéd
Ált. iskolai
ebéd
Diétás ebéd
iskola
Diétás
óvoda 3x

Rezsi költség
2021.12.31- Emelés 2022.01.01ig Ft/adag
mértéke től Ft/adag

Összesen

420 Ft

15%

483 Ft

371 Ft

15 %

427 Ft

910 Ft

265 Ft

15%

305 Ft

233 Ft

15%

268 Ft

573 Ft

370 Ft

15%

426 Ft

335 Ft

15%

385 Ft

811 Ft
1020 Ft
1625 Ft
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2. A képviselő-testület a fent meghatározott árak és a rendeletben meghatározott
árak különbözetét saját költségvetése terhére megtéríti az Ördögkonyha Kft.
számára, számvitelileg elkülönített számlázás ellenében.

Felelős:

dr. Németh Balázs jegyző

Határidő: azonnal
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A határozatról értesül:
-

Ördögkonyha Kft.
Pénzügy helyben
Irattár

Kelt: Rábapatonán, 2022. január 18. napján

Molnár-Nagy Béla
polgármester
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