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Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottságok/Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 21/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat köteles 
biztosítani a gyermekétkeztetést az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, 
továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben. A szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontja és (2) 
bekezdés c) pontja alapján a települési önkormányzat szociális ellátások keretében köteles 
biztosítani az étkeztetést. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata fenti feladatai ellátására 2016. július 4. napján vállalkozási és 
bérleti szerződést kötött a Sapezok Kft-vel (2000 Szentendre, Dobogókői út 1.). A közétkeztetési és 
a bérleti szerződések határozott időtartamra jöttek létre, azok 2018. január 31. napján megszűnnek. 
Határozott időtartam azért lett meghatározva, mert korábbi Konyha vezető által kifogásolt 
problémák halaszthatatlan beruházási fejlesztéseket igényeltek volna, a Képviselő-testület 
elsősorban arra várt igazolást, hogy ezek valóban elengedhetetlenek-e a feladatellátáshoz. A feladat 
kiszervezésével, a szerződött időszakban beigazolódott, hogy átépítés, nagyobb beruházás és 
fejlesztés nélkül is ellátható a feladat a meglévő, üzemelő konyhán.  
 
A jelenlegi közétkeztetési vállalkozási szerződés és a hatályos önkormányzati rendeletek alapján az 
étkeztetés költségei 1 évre vonatkozóan az alábbiak szerint alakultak. 
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Óvoda        
reggeli 90 40 87 166 7 844 940 3 486 640 11 331 580 14 391 107 
ebéd 205 105 87 655 17 969 275 9 203 775 27 173 050 34 509 774 
uzsonna 70 40 85 401 5 978 070 3 416 040 9 394 110 11 930 520 
Iskola        

 

 



tízórai 95 40 62 641 5 950 895 2 505 640 8 456 535 10 739 799 
ebéd 245 105 103 661 2 539 6945 10 884 405 36 281 350 46 077 315 
uzsonna 90 40 59 776 5 379 840 2 391 040 7 770 880 9 869 018 
szociális 
étkeztetés 
ebéd 

370 115 12 593 4 659 410 1 448 195 6 107 605 7 756 658 

szünidei 
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ebéd 
bölcsődés 

150 100 620 93 000 62 000 155 000 196 850 

ebéd 
óvodai 

205 100      

ebéd 
általános 
iskola 

245 105 1 680 411 600 176 400 588 000 746 760 

ebéd 
középiskola 

265 105 337 89 305 35 385 124 690 158 356 

Összesen    73 773 280 33 609 520  107 382 800 136 376 157  
 
Az étkeztetés finanszírozása a következőképpen történik: 
Az Önkormányzat jogszabályi felhatalmazással rendelkezik a köznevelési intézményekben 
alkalmazandó térítési díjak meghatározására azzal, hogy a térítési díjként kizárólag az étkeztetés 
nyersanyagköltsége vehető figyelembe a Törvény 151. § (2f) és (3) bekezdései alapján. Az 
étkeztetés rezsiköltsége biztosítására állami támogatás vehető igénybe. Az idei évben igénybe vett 
támogatás teljes mértékben fedezte az Önkormányzat által igénybe vett szolgáltatás 
rezsiköltségét.  
 
Mivel az elmúlt időszak tapasztalatai alapján beigazolódott, hogy a közétkeztetési feladatok 
ellátása szerződéses jogviszony keretében gazdaságosan megoldható, a szerződés megszűntét 
követően, arról továbbra is szerződés keretei között indokolt gondoskodni. Figyelemmel a 
médiából szerzett, Kormány terveire vonatkozó ismereteinkre, a közétkeztetés esetleges 
központosítására, reformálására irányuló elképzelésekre az újabb szerződéses jogviszonyt 
ismételten másfél év határozott időtartamra javaslom megkötni.  
 
A fentiekben ismertetett adagszámok és költségek alapján a 18 hónapra vonatkozó beszerzés becsült 
értéke nettó 161 074 200 Ft. A lefolytatandó eljárás vonatkozásában a Hajdu Ügyvédi Iroda 
tájékoztatása alapján a gyermekétkeztetési feladatok ellátása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatások 
alá tartozik, a Kbt. 111. §-a alapján és a Közbeszerzési Hatóság által 2017. január 13-án közzétett 
elnöki tájékoztatóra figyelemmel, így jelen beszerzés a vonatkozó közbeszerzési értékhatár (nettó 
230 152 500 Ft) alapján beszerzési eljárás keretében valósítható meg. 
 
A beszerzésre a Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 243/2013. (IX. 18.) számú 
határozatával elfogadott és legutóbb a 103/2016. (IV. 27.) számú határozattal módosított, 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések részletes szabályairól szóló szabályzatot (a 
továbbiakban: Szabályzat) kell alkalmazni. A mellékelt felhívást az alábbi cégeknek küldtük ki: 
- Premium Catering Kft. (1201 Budapest, Tófalusi Kis Miklós sétány 22. 2. em. 9.) 
- SAPEZOK Kft.  (2000 Szentendre, Dobogókői út 1. 1. em. 4.) 
- Easy Food Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15-17.) 
 
A beszerzés mennyisége az elmúlt egy évben igénybevett adagszámok alapján került 
meghatározásra. Az ajánlattételi felhívás kitért arra, hogy az Önkormányzat a megadott 
mennyiségektől 30 %-kal eltérhet, így a jövőben is lehetőség nyílik arra a megkötésre kerülő 



szerződés keretei között, hogy a ténylegesen felmerülő igényekhez igazodjanak az adagszámok. Az 
ajánlattételi felhívást az érintett intézményekkel egyeztettük, észrevételeik figyelembe 
vételével készítettük el a szerződés tervezetet. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a beszerzés megindítását követően a Simándy József 
Általános Iskola szülői munkaközössége képviseletében Dőringerné K. Melinda és a Tölgyfa Óvoda 
szülői munkaközössége képviseletében Csonkáné Kisréti Boglárka a jelenlegi étkeztetésre 
vonatkozó beadványokat nyújtottak be (1. és 2. számú mellékletek), melyeket megküldtünk a 
jelenlegi közétkeztetést biztosító Sapezok Kft. ügyvezetőjének, akinek válaszát szintén mellékelem 
az előterjesztéshez (3. számú melléklet). 
 
Ajánlattételi határidőként 2017. november 29. napja 10 órát határoztuk meg, mely határidőre mind a 
három cég benyújtotta ajánlatát. Az ajánlatok tartalma a mellékelt döntést előkészítő 
jegyzőkönyvben rögzítésre került (4. számú melléklet), melyből megállapítható, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot a Sapezok Kft. tette, azonban mind a három ajánlat a jelenleg 
alkalmazott nyersanyagköltségeknél és rezsiköltségeknél magasabb költségeket határoz meg. 
 
A rezsiköltségek legkedvezőbb ajánlatnak megfelelő, várhatóan nettó 8 357 195 Ft összegű emelése 
esetén az állami támogatás mértéke előre pontosan nem határozható meg, annak részletszabályait 
kizárólag jövő év januárjában ismeri meg az Önkormányzat, azonban nagy valószínűséggel a 
megemelt rezsiköltségek az állami támogatásból az elkövetkező években is meg fognak térülni. 
 
A legkedvezőbb ajánlat elfogadása esetén a nyersanyagköltségek is emelkednek, ezért az 
Önkormányzatnak rendelet alkotás útján meg kell emelnie a gyermekétkeztetés és a szociális 
étkeztetés térítési díjait. A legkedvezőbb ajánlatnak megfelelő térítési díj emelés az óvodai és a 
szociális étkeztetés esetén mintegy 5 %-ot jelent, míg az iskolai étkeztetés vonatkozásában 
közel 7,5 %-os. Figyelemmel arra, hogy a térítési díjak emelése tárgyában alkotandó rendeletek 
fizetési kötelezettség terhét növelő jogszabálynak minősülnek, azok kihirdetése és hatálybalépése 
között legalább 30 napnak el kell telnie Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV törvény 32. §-a alapján. Ahhoz, hogy a megemelt térítési díjak 2018. februárjában már 
alkalmazhatóak legyenek, a Képviselő-testületnek a legkedvezőbb ajánlat elfogadásának tárgyában 
hozott döntést követően, 2017. decemberében el kell fogadnia a vonatkozó rendeletek módosítását. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint 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. 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy 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 fentiek alapján az Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat 
eredményei a következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

A térítési díjak emelése alacsony mértékű, ebből adódóan nem okoz jelentős terhet az 
étkeztetési szolgáltatást igénybevevők részére, azonban biztosítja, hogy a jövőben megfelelő 
színvonalú szolgáltatást vehessenek igénybe.  



ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsenek. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincsenek. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  

A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés nyersanyag költségeinek növekedése miatt a 
gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés színvonalának tartása, emelése, továbbá a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében a szociális és az intézményi 
gyermekétkeztetés térítési díjainak a rendeletekben meghatározott mértékben történő 
meghatározása indokolt. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi rendelet-tervezetek és határozati 
javaslat elfogadását: 
 
 

I.  Rendeletalkotás! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a köznevelési 
intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 27/2015. (VI.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… (…) önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 

II.  Rendeletalkotás! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
34/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… (…) önkormányzati 
rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Intézményi 
gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés ellátása” megnevezéssel 
kiírt beszerzési eljárás nyertesének a Sapezok Kft.-t (2000 Szentendre, Dobogókői út 1. 1.em. 
4., képviseli: Fehér Zoltán) nyilvánítja az alábbi költség megbontás és bérleti díj alapján. 
 
 Nyersanyag költség 

(Nettó Ft) 
Rezsi költség (Nettó 
Ft) 

Összesen (Nettó Ft) 

Óvodai étkezés 
reggeli, Ft/db, nettó 
érték 

 
95 

 
50 

 
145 



Óvodai étkezés 
ebéd, Ft/db, nettó 
érték 

 
215 

 
131 

 
346 

Óvodai étkezés 
uzsonna, Ft/db, 
nettó érték 

 
74 

 
50 

 
124 

Iskolai étkezés 
tízórai, Ft/db, nettó 
érték 

 
100 

 
50 

 
150 

Iskolai étkezés ebéd, 
Ft/db, nettó érték 

 
267 

 
131 

 
398 

Iskolai étkezés 
uzsonna, Ft/db, 
nettó érték 

 
95 

 
50 

 
145 

Szünidei étkeztetés, 
ebéd, Ft/db az 
alábbi korcsoportos 
bontásban 

   

bölcsődei, Ft/db, 
nettó érték 

 
158 

 
125 

 
283 

óvodai, Ft/db, nettó 
érték 

 
215 

 
131 

 
346 

általános iskolai, 
Ft/db, nettó érték 

 
267 

 
131 

 
398 

középiskolai, Ft/db, 
nettó érték 

 
278 

 
1316 

 
409 

Szociális étkeztetés, 
ebéd, Ft/db, nettó 
érték 

 
389 

 
144 

 
533 

 
Konyhai/ iskolai 
étkező/tálalók/ 
eszközök havi 
használati díja, 
nettó Ft/hó 

   
 

50 000 Ft/hó 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sapezok Kft.-vel kötendő 
vállalkozási és bérleti szerződést az előterjesztéshez csatolt tartalommal megkösse.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. december 1. 
 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 
 
 


