
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. 

törvény 115. § (1) bekezdése alapján 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 előző időszakhoz képest változás, hogy 

immár a szociális étkezéshez kapcsolódó támogatás összegét nem kell levonni az önköltségből.  

 

A személyi térítési díj csak akkor tér el az intézményitől, ha az önkormányzat a fizetendő díjat 

úgy csökkenti, hogy hozzájárul. A 2015. évben állam által biztosított normatíva összege 

változatlanul (immár több éve) 55.360,- Ft/fő egy évre. Itt 251 nappal kell számolni, így egy 

napra 220,- Ft támogatási összeg jut.  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) 

kormányrendelet 9. § (4) bekezdése alapján az étkeztetés térítési díja differenciált aszerint, hogy 

az ételt helyben fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A lakáson történő 

étkeztetés térítési díja így a kiszállítás költségét is tartalmazza, vagyis magasabb. Ha az étel 

lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért 

fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. 

 

A számítás során az előző évekhez hasonlóan történtek a kalkulációk. Figyelembe vételre 

kerültek az egyes adagok eltérő idő és költségráfordításai a nyersanyagnorma arányában. Most is 

a menzás nyersanyagnorma lett alapul véve, mint a legkevesebb ráfordítást igénylő étkezési 

forma. Ehhez került kiszámításra az arányosítás módszerével az összes többi étkezési kategória. 

Az így kiszámított arányszámok alapján került kiszámolásra az egy adagra jutó rezsiköltség, ami 

a nyersanyagnormák egymáshoz viszonyított arányát fejezi ki. A számítás alapját az 

élelmezésvezető által 2015-re kalkulált nyersanyagnorma képezte (az élelmezésvezető 

kalkulációja az előterjesztéshez csatolva).  

 

A 2012. évben összességében 46.210 adag ebédet főzött a konyha saját étkezői részére, 2013-ban 

51.123 adagot, 2014-ben 53.145 adagot. Ez az utóbbi években növekedést mutat.  

 



 
 

A nyersanyagnorma az élelmezésvezető által számolt adatok alapján került meghatározásra. 

Az előző évek és a 2015. év adatait az alábbi tábla szemlélteti. Látható, hogy 2014-ben nem volt 

nyersanyag norma emelkedés, csupán ez évben.  

 

 
 

 

Tájékoztató adatok: 

 

 Megnev. 

Nyersag-

norma 

2015. Adagszám 

Súlyozott 

adagszám 

Arány-

szám 

Egy 

adagra 

jutó rezsi 

Össz. 

rezsiktg 

Idei 

nyag. 

norm. 

Tér díj 

nettó Áfás 

Kerekít

-ve 

óvodás 260 6710 7652 1,14 180 1378566 260 260 330 335 

napközis 331 15885 23061 1,45 142 3271359 331 331 420 420 

menzás 228 4440 4440 1,00 207 919044 228 228 290 290 

60-ig 300 5268 6932 1,32 156 1083159 300 456 579 580 

60 felett 270 20842 24681 1,18 174 4288872 270 444 564 565 



    53145 66766     

1094100

0         

 

Megvizsgálva az előző évi adagokat látható, hogy az adagszámok alapján eltolódott az élelmezés 

igénybe vétele korosztályonként, élelmezéstípusok között.  

 

 
 

2014-ban az óvodás étkezők aránya csökkent az előző évi 85,6 %-ára, s a csökkenés 2012-től 

tendencia. Ugyanilyen csökkenés mondható el a menzások vonatkozásában, míg a napközis 

étkezők száma emelkedett, 2014-re az előző évihez képest 28,3 %-kal, s az emelkedés 2012-től 

látható. A gyermekétkezők száma ugyanakkor 2013-ról 2014-re 2,2 %-kal emelkedett. 

 

A felnőtt étkezők száma 2013-hoz képest 4,3 %-os emelkedést mutat, míg a szociális étkezők 

száma 12,1 %-os emelkedést.  

Az étkezők száma összességében kicsit emelkedett az utolsó évben. 

 

Konyha kiadásainak alakulása e FT  

 

Személyi 6520 

Járulék 1741 

Dologi 24044 

  32305 

levonandó: 

 Áfa 5364 

Nyersanyag 16000 

  10941 

Adagszám: 

(normál adag) 53145 

Adagszám: 

(súlyozott) 66766 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



kiszállítás költsége 

Bérköltség 1 fő egy órás bére 200.025,- 

egyéb ráfordítás, dologi 

kiadás  228.895,-  

üzemanyagktg.  219.441,-  

Összes   

kiszállítás kiszállított adagok száma 12048 11796 

Költség egy főre   54+ÁFA 

 

Az alábbi önköltségi árak meghatározását javaslom a tisztelt képviselőknek. 

 

Határozati javaslat 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(III…..) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes étkezési formáknál az 

önköltségi árat az alábbiakban határozza meg (az önköltségi árak az ÁFÁ-t tartalmazzák): 

Óvodás:  560,- Ft 

Napközis: 600,- Ft 

Menzás                                                             550,- Ft 

Felnőtt étkezés                                                  580,- Ft 

Felnőtt étkezés szociális           565,- Ft 

Ezen önköltségi ár képezi alapját Gecse Község önkormányzata felé a rezsiköltség 

kiszámlázásának az óvodás és a szociális étkezők felé. (A mindenkori térítési díj megállapítása 

rendeletben történik.) 

Felelős: gazdálkodási ügyintéző 

Határidő: 2015. április 1. és folyamatos 

  

Egy adagra jutó normatíva érvényesítése az önköltségnél: 

 

Megnevezés 

2015.  

Ft 

Nettó térítési díj (Ft) 444 

Normatíva (-) Ft 221 

Térítési díj (Nettó Ft)  

223 

(*1,27

= 283)  

285,- 

Kiszállítás nettó költsége 

Ft (+) 

       

54,- 

Térítési díj (nettó) 

kiszállítással Ft 

277,- 

Bruttó térítési díj 

kiszállítással Ft 

352,- 

Bruttó térítési díj 

kiszállítással Ft 

(kerekítve) 

350,- 

 

Térítési díj változás (áfás összeg) 



Megnevezés 2012. 2013. 
Változás % 

(2012=100%)  
2015. 

Változás 

(2013=100%) 

óvodás 286 305 107% 330 108,2 % 

napközis 366 390 107% 420 107,7 % 

menzás 244 265 109% 290 109,4 % 

felnőtt étkező 489 530 108% 579 109,2 % 

szociális étkező 187 235 126% 285 121,3 % 

szociális étkező  

kiszállítással 287 315 110% 

 

350,- 

 

111,1 % 

 



 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015.(III..) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

a) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési 

díjáról a következőket rendeli el: 

 

1. § Szociális étkeztetés:  

(1) Étkeztetés intézményi térítési díja(mely a mindenkor hatályos ÁFÁ-t 

tartalmazza):                                                    

a) kiszállítás nélkül 285,- Ft/nap/fő 

b) kiszállítással 350,- Ft/nap/fő 

 

2. § 

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (mely a mindenkor hatályos ÁFÁ-t tartalmazza) 

a) óvodai ellátás esetén  330,- Ft/nap/fő 

b) napközi otthoni ellátás esetén (napi háromszori étkezés) 420,- Ft/nap/fő 

c) menzai ellátás 290,- Ft/fő/nap 

 

3. § A felnőtt étkezés térítési díja (az 1. § hatálya alá nem tartozó személyek esetén) 580,- Ft, 

mely az ÁFÁ-t tartalmazza. 

 

4. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba. 

(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vaszar Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési 

díjáról szóló 3/2008.(II.28.), 1/2009.(II.14.), önkormányzati rendelete. 

 

 

 …………………………………. …………………………………….. 

 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Vaszar, 2015. március  ...  

 

       

  …………………………………. 

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző 



Általános indokolás 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § Az 

intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Ezen kötelezettségnek 

eleget téve kerül sor a térítési díjak felülvizsgálatára. 

 

Részletes indokolás 

 

1. § A szociális étkeztetés térítési díját tartalmazza. 

2. § A gyermekétkeztetés térítési díját tartalmazza. 

3. § A felnőtt étkeztetés térítési díját tartalmazza. 

4. § (1) Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

(2) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

 

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 pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 

kapcsolatos eljárási szabályokról 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 Tervezetnek társadalmi hatása, hogy a térítési díj változás az étkezést igénybe vevőket is 

érinti, mivel emelést tartalmaz. Ez azonban elengedhetetlen a nyersanyag árak és a rezsiköltség 

változása miatt. Az önkormányzat feladatai ellátásához elmaradhatatlan, hogy a tényleges árak a 

valós kiadásokat fedezzék.  

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:  
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei, hogy 

egészségesebb étkezésre áttérés valósul meg.  

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
A Tervezet új adminisztratív terhet nem jelent. 

 b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  
A rendelet megalkotásának szükségességét az határozza meg, hogy szociális igazgatásról és 

szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-a alapján a térítési díjak felülvizsgálatát 

április 1-jéig meg kell tenni.  



A Tervezet megalkotásának elmaradása az önkormányzatot hátrányos helyzetbe hozza, mivel a 

beszedett térítési díjak nem biztosítják a szolgáltatás fenntartásának hosszú távú lehetőségét.  

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a rendelet-tervezet elfogadására. 

 

Vaszar, 2015. március 26. 

 

 

 

 Varga Péter 

 polgármester 

 


