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 Tisztelt Képviselő - testület! 

 

A felülvizsgálat indokoltsága: 

 

1. Jogszabályi előírások:  

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) és a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-

jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, 

ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 

 A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), az 

államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013. (I.11) Korm. rendeletben 

(továbbiakban: Áhsz.) foglaltak az önköltség számítás szabályainak meghatározásához, 

elvégzéséhez. 

2. Az önköltségszámítás alapján a fenntartónak egyúttal meg kell állapítania a természetben 

nyújtott gyermekjóléti és szociális ellátások intézményi térítési díjait is. 

E kötelezettség önkormányzatunkat több ellátási terület vonatkozásában érinti: gyermekétkeztetés 

(óvoda, iskola), vendég és a szociális étkeztetés. 

 

A felülvizsgálat módszere: 

A Pörbölyi Főzőkonyha 2021. évi teljesítési adatai és adagszámos kimutatásában szereplő adagszámok 

alapján végzett önköltségszámítás étkeztetési altípusonként/fajtánként. 

 

Megállapítás: 

A felülvizsgálat alapján a főzőkonyhára vonatkozó intézményi térítési díjakat a kiadások 

emelkedésével párhuzamosan emelni szükséges. 

 

A megnövekedett kiadások oka több rétű, de alapvetően két fő okra vezethető vissza:  

1. Élelmiszereknél a felhasználható és a ténylegesen felhasznált nyersanyagnorma éves szinten 

15,17%-os túllépést mutat.(2021. évben az élelmiszerek fogyasztói árai drasztikus mértékben 

növekedtek). 

2. Az általános rezsi költségek emelkedése, ezen belül a legnagyobb mértékben foglalkoztatottak 

bér és járulék volumenének növekedése. 

 

 

 



Indoklás: 

 

A költséghatékony gazdálkodás alapelve megköveteli, hogy Pörböly Község Önkormányzata 

alkalmazkodva a körülményekhez, megalapozott számítások elvégzése után, reális és átgondolt 

döntést hozzon. 

Kis létszámú településen, kis adagszámú főzőkonyha fenntartása esetében, úgy kell a főzőkonyhát 

üzemeltetni és fenntartani, hogy optimalizált költségek mellett, a bevételek aránya biztosított legyen, a 

közétkeztetési feladat ellátása összhangban legyen más jellegű kötelező feladat ellátásával. 

 

Javaslat: 

 

Térítési díj emelésére legutoljára 2020. évben került sor, most az elvégzett számításokból nyilvánvaló, 

hogy szükség van a térítési díjak emelésére. 

 

1.Gyermekétkeztetés estében az igénybevevők (óvodások, iskolások) – jogszabályi előírás alapján - az 

étkeztetés nyersanyagköltségével azonos összegű térítési díjat fizetnek.  

További javaslatunk egy régebbi önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása: a településen 

élő és gyermekétkeztetést a Pörbölyi Főzőkonyhán igénybevevő, térítési díjat fizető gyermekek 

részére az eddigi adagonkénti 70 Ft-os önkormányzati támogatásnál magasabb összegű támogatás 

nyújtása. 

Gyermekétkeztetés esetében az előterjesztés 1. melléklete szerinti emelés indokolt, melynek mértéke 

óvodai étkeztetés esetén 15%, iskolai étkeztetés esetén 14 %. 

 

2.Felnőtt étkeztetés esetében a térítési díjak alapját a nyersanyagköltség és rezsiköltség jelenti.  

A felnőtt étkeztetés térítési díjában az önköltségszámítással és a fenti kitételekkel megállapított 

rezsiköltséget 100%-osan meg kell térítetni az igénybevevőkkel.  Amennyiben nem az önköltség 

számítás szerinti összegek szerint történne a vendég étkeztetés térítési díjának meghatározása, az a 

hatályos adójogszabályok vonatkozásában is problémákat vetne fel, mivel az Szja törvény 69. § szerint 

jövedelemnek minősül a kedvezményesen juttatott szolgáltatások kedvezménytartama.  

Felnőtt étkeztetés esetében az előterjesztés 2. melléklete szerinti emelés indokolt, melynek mértéke 23 

%. 

 

3.Szociális étkeztetés  

A szociális étkeztetést érintő költségvetési támogatás mértékének változását érintő jogszabály:(2021. 

évi XC. törvény Magyarország központi költségvetéséről, 2. melléklet c) Szociális étkeztetés) Az 

állami támogatás számítása a 2022. január 1. től hatályos törvény alapján 67.810 forint/fő /249 nap/ 

272 forint/fő. 

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a kiegészítő szakmai 

szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik, és a korábbi 

támogatási összeghez képest +12 forint/fő támogatási összeget jelent. 

A szolgáltatási önköltség, jelen esetben: a vendégétkeztetés intézményi térítési díjának és a rendelet 

alkotásakor hatályos költségvetési támogatás különbözeteként meghatározott. 

Szociális étkeztetés esetében az előterjesztés 3. melléklete szerinti emelés indokolt, melynek mértéke 

23 %. 

A Szoctv. 115/A. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a falugondnoki szolgálgatást a falugondnok ellátási 

területén térítésmentesen kell biztosítani, ezért a szociális étkeztetés vonatkozásában kiszállítási díj 

Pörbölyön nem terheli az ellátottakat. 

 

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 a hatálybalépése 

között legalább 30 napnak el kell telnie. 

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

2022. július 1. napjáig kell megtörténi. 

 



H a t á r o z a t i    j a v a s l a t : 

 

a …./2022. (III.28.) számú határozat a térítési díjak 2022. évi 

emelésének elfogadásáról 

 

Pörböly Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete az 

intézményi térítési díjak emelését– az előterjesztés mellékletei szerinti 

tartalommal – elfogadja és a rendeletet 2022. augusztus 1-ig 

megalkotja. 

 
Határidő: 2022. augusztus 1. 

Felelős: Balogh Györgyi jegyző 

                
Határozatról értesül:  érintett (MOB) 

  irattár 

 
 

Pörböly, 2022. március 24. 

 

 

   Sipos Lajos s.k. 

       polgármester 

   

 

 

 

 

 


