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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 28-án tartandó rendes ülésére. 

 

 

 

Tárgy: Prizma -Junior Közétkeztetési Zrt szolgáltatási szerződésmódosítása és rendeletalkotás 

 

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester 

 

Előterjesztés előkészítője: Tóth Erika pénzügyi csoportvezető 

 

Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: Kavaleczné Dr Komolai Edina jegyző 

 

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 21/A §-ában előírt intézményi gyermekétkeztetés feladatot önkormányzatunk vásárolt 

szolgáltatás útján látja el. Szolgáltatási szerződésünk a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt-vel 

(továbbiakban: Szolgáltató) áll fenn 2009 januárja óta, melyet közbeszerzés útján nyert el. 

A Szolgáltató ez év szeptemberében Polgármester Úrhoz címzett levelében kérte, hogy 2023. január 1-

től kezdődően 20%-os vállalkozói díjemelést hajthasson végre, melyet számításokkal alátámasztott. 

Az utolsó emelés 2020 év januárjában történt. 

A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal a beszerzési szabályzat alapján bekért még két árajánlatot, 

melyek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Szolgáltató ajánlata a legkedvezőbb az árak 

vonatkozásában.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon döntést a szolgáltatási szerződés módosítására 

vonatkozóan. 

 

A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzat biztosítja ugyanezen § 

(1) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és 

óvodában, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi 

központ, illetve a szakképzési centrum (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési 

fenntartó) részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben. 

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdés értelmében, ha a Gyvt. 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti 

gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési 

önkormányzat állapítja meg. Ugyan ezen § (3) bekezdése rögzíti, hogy a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege,  

a (3a) bekezdés pedig az alábbiakat tartalmazza: ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a 

gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása 

érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel 

összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget. 

A szolgáltató a nyersanyagköltséget 2023 január – 1- től kezdődően az alábbi árakban állapította meg. 

 

 Nyersanyag norma  

Ft/adag 

Óvoda  

Tízórai 102,00 

Ebéd 378,00 

Uzsonna 88,00 

Iskola  

Tízórai 126,00 

Ebéd 485,00 

Uzsonna 115,00 
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Fentiekre tekintettel amennyiben a vonatkozó szerződés módosításáról dönt a Tisztelt Képviselő-

testület, szükséges a Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az étkezési térítési 

díjak megállapításáról szóló 12/2019.(XII. 17.) számú önkormányzati rendelet alábbiak szerinti 

módosítása. 

 

NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

......./2022. (  . …..) rendelete 

az étkezési térítési díjak megállapításáról 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ 

(2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

Az étkezési térítési díjak összege 2023. január 1. napjától (Ft/adag): 

 

         Óvodáskorú gyermekek:             

 Reggeli:                             102,- Ft 

                                      Ebéd:                                 378,- Ft 

                                      Uzsonna:                             88,- Ft 

 

          Iskoláskorú gyermekek:                              

 Reggeli:                             126,- Ft                                  

                                      Ebéd:                                 485,- Ft 

                                      Uzsonna:                           115,- Ft        

A megállapított díjak az áfát nem tartalmazzák.  

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2023. január 1-én lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nagytarcsa Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2019.(XII. 17.) számú 

önkormányzati rendelete. 

 

 

.............................................. ......................................... 

jegyző polgármester 
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Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról 

hozzon döntést. 

 

Nagytarcsa, 2022. november 16. 

 

        Gulyás Tamás István s.k. 

                   polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2022.(…….) határozata 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Prizma-Junior 

Közétkeztetési Zrt. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között 2009. január 29. napján létrejött 

szolgáltatási szerződés vállalkozói díj 20%-os emelésére vonatkozó módosítását elfogadja, egyben 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

Rendeletalkotási javaslat 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

előterjesztéshez mellékelt rendelettervezet szerint megalkotja az étkezési térítési díjakra 

vonatkozó rendeletét. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 
 


