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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat által biztosított intézményi étkeztetés (óvodások, iskolások, szociálisan rászorulók és 

felnőtt étkeztetés) térítési díja utoljára 2020. október 1-i hatállyal változott többször módosított a 

gyermekek védelméről szóló 10/2006.(X.27.) önkormányzati rendelet, illetve a többször módosított a 

szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet útján. 

 

Az elmúlt időszakban bekövetkezett árváltozások az Őcsényi Konyha által alkalmazott térítési díjak 

felülvizsgálatát teszik szükségessé, amelyre eddig az egészségügyi vészhelyzetre való tekintettel nem 

volt lehetőség. 

 

Az óvodások és az általános iskolai tanulók – jogszabályi előírás alapján – az étkeztetés nyersanyag 

költségével azonos összegű térítési díjat fizetnek. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben foglaltak betartása az emelkedett 

nyersanyag árak miatt szükségessé teszik az intézményi térítési díj emelését.  

 

A felnőtt étkeztetés díját, amely egyszeri meleg fő étkezésből (ebéd) áll a 2022. évre várható kiadások 

és a 2021. évi felnőtt étkezés aránya és a tényleges adagszámok figyelembevételével állapítottuk meg. 

 

Konyha 2022. évre tervezett összes költsége 81 386 469 Ft 

Felnőtt étkeztetés aránya 2021. évben 35,2 % 

Felnőtt étkeztetés arányos költsége 2022. évben 28 640 037 Ft 

Lefőzött felnőtt adag 2021. évben 33 453 adag 

Egy adagra jutó összes költség 1 088 Ft 

Javasolt bruttó térítési díj 1 200 Ft 

 

A szociális étkeztetés térítés díja a vészhelyzetre való tekintettel szintén nem volt emelhető. 

A szociális étkezés térítési díjának megállapítását szabályozó 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 

értelmében az intézményi térítési díjak a szolgáltatási önköltség (nyersanyag- és rezsi költség) és a 

tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell meghatározni. A 2022. évi állami támogatás 

összege 67 810 Ft/fő/év. 

 

Bekerülési önköltség (Ft/adag): 1 200 Ft 

Le az állami normatíva 1 napra vetített összege: - 270,15 Ft 

Maximálisan megállapítható térítési díj: 929,85 Ft 

Javasolt intézményi térítési díj: 686 Ft 

  



Az intézményvezető által javasolt térítési díjak a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

6/2021.(VII.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletén, illetve a szociális igazgatás és szociális 

ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletén átvezetésre 

kerültek a rendelet-tervezetek szerint. 

 

Változásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 

Szolgáltatás megnevezése 
Intézményi térítési díj 

Jelenleg Módosított Változás %-ban 

Óvodai étkeztetés   

Tízórai (Ft/adag) 86 95 10,47 

Ebéd (Ft/adag) 251 277 10,36 

Uzsonna (Ft/adag) 49 52 6,12 

Összesen: 386 424 9,84 

Iskolai étkeztetés   

Tízórai (Ft/adag) 113 124 9,73 

Ebéd (Ft/adag) 316 348 10,13 

Uzsonna (Ft/adag) 55 60 9,09 

Összesen: 484 532 9,92 

Családi Bölcsőde   

Egész hónapos ellátás (Ft/hó) 18000 18000 0,00 

Felnőtt étkeztetés       

Étkeztetés (felnőtt részére egyszeri 

meleg főétkezés (ebéd)) (Ft/adag) 950 1200 26,32 

Szociális étkeztetés (felnőtt részére 

egyszeri meleg főétkezés (ebéd)) 

(Ft/adag)**  597 686 14,91 

Zóna ebéd (fél adag) (Ft/adag) 410 840 104,88 

Kiszállítás költsége (Ft/alkalom) 165 165 0,00 

 

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint fizetési 

kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 

kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között 

legalább 30 napnak el kell telnie. 

Fentiek értelmében a rendelet 2022. szeptember 1-jei hatályba lépése esetén a kihirdetésének legkésőbb 

2022. augusztus 1. napjáig kell megtörténnie. 

 

 

Tisztel Képviselő-testület! 

 

Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján a mellékelt rendelet-tervezeteket vitassa meg, és alkosson 

rendeleteket. 

 

 

Őcsény, 2022. július 14. 

 

 Fülöp János  

 polgármester 


