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Tisztelt Képviselő-testület!  

A Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) között 2014. augusztus 12. napján 

vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a nevelési, oktatási és szociális 

közétkeztetés biztosítására, 120 hónapos időtartamra.  

 

A Szerződés 9.4. pontja kimondja: „Vállalkozó a vállalkozási díjat 2016. január 31-ig nem 

módosíthatja. Ezt követően az egységárakat évente, a Magyar Nemzeti Bank tárgyévet 

megelőző naptári év utolsó inflációs jelentésében a tárgyévre meghatározott, feldolgozott 

élelmiszerekre vonatkozó átlagos éves index mértékével emelheti, a tárgyév február 1-től 

kezdődő hatállyal.” 

 

A Magyar Nemzeti Bank által 2021. december 16-án közzétett, a feldolgozott élelmiszerekre 

vonatkozó átlagos éves index mértéke a tárgyévre vonatkozóan 7,1 %. 

A 2022. február 1. napjától – a Szerződés hivatkozott rendelkezésén alapuló – ármódosítás 

2022-ban az infláció mértékével egyezik meg, azaz 7,1 %.  

 

A Képviselő-testület 2022. január 20. napján megtartott ülésén – többek között – a következő 

döntést hozta: 

 

„Az Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2022. (I. 20.) határozata a Prizma-Junior 

Közétkeztetési Zrt.-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításáról  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. nem kívánja módosítani a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.-vel közétkeztetés tárgyában 

2014. augusztus 12-én kötött vállalkozási szerződést a vállalkozási díj tekintetében, aminek 

eredményeként a Vállalkozó csak a szerződés 9.4 pontjában meghatározott mértékű 

áremelkedésre jogosult 2022. évben (7,1%).  

II. az elfogadott áremelés összegét 100% -0 % arányban megosztja a vásárolt élelmiszer ára és 

a személyi térítési díj között. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 
A vásárolt élelmiszer ára a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. által meghatározott, az 

Önkormányzat által fizetett bruttó eladási árat, a személyi térítési díj pedig a szülők által 

fizetendő térítési díjat (norma) takarja. 

A II. sz. Napsugár Óvoda és konyha, valamint a Bölcsőde esetében az intézményi térítési díj 

azonos a norma árral, és a személyi térítési díj összegével is megegyezik, azaz a II. sz 

Napsugár Óvoda és konyhában 518 Ft/nap, a Bölcsődében 570 Ft/nap.  

 

Ezek az összegek a 2020. áprilistól alkalmazott térítési díj összegek a veszélyhelyzettel 

összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021.évi XCIX törvény 147. §-a alapján. 

„147. § (1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 

30. napjáig - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 

a) a helyi önkormányzat, 

b) a helyi önkormányzat által fenntartott 
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ba) költségvetési szerv, 

bb) nonprofit szervezet, 

bc) egyéb szervezet, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 

alapított gazdasági társaság, 

e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel 

rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által 

nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 

továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. 

(XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének 

napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem 

állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. 

(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt - legalább kétéves időtartamra vagy 

határozatlan időre - megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a 

díjemelés mértékét az (1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában. 

(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés 

mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig 

számszerűsíthető módon meghatározta. 

(5) A (2) bekezdést a helyi önkormányzati tulajdonban, illetve vagyonkezelésben álló, 2020. 

november 4. napján vagy ezt követően létesített parkolókra vonatkozó parkolási díj 

tekintetében nem kell alkalmazni.” 

 

A gyermekétkeztetés biztosítása kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. 

Önkormányzatunk gyermekétkeztetési feladat jogcímen 2021. évben 1168 fő gyermeket 

étkeztetett, közülük 25 fő bölcsődés, 438 fő óvodás és 705 fő iskolás gyermek. 

 

Az összes étkező gyermek közül 405 fő ingyenesen vette igénybe az étkezést (a 2021. 

elszámolási adatok alapján), 228 fő 50%-os kedvezményben részesült, 535 fő nem részesült 

kedvezményben. A normatív kedvezményezettek körét és a jogosultság megállapítását a 

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

továbbiakban Gyvt.) 21. § - 21/B. §-ai határozzák meg. 

 

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

Szt.) 57. §-a rendelkezik a szociális alapszolgáltatásokról a 62. § az étkeztetésről. 

 

„57. § (1) Szociális alapszolgáltatások 

a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 

b) 

c) az étkeztetés,” 

 

„62. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 

egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
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d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk 

miatt.” 

 

A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény biztosítja alapszolgáltatásként az étkeztetést. 2020. 

évben helyben fogyasztással vagy elvitellel 14 fő, házhozszállítással 35 fő, 2021. évben 

helyben fogyasztással vagy elvitellel 7 fő, házhozszállítással 34 fő részesült étkeztetésben. 

 

A Szt. 115. §-a rendelkezik az intézményi térítési díj megállapításáról. 

„115. § (1) 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, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az 

intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ 

esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség 

számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában 

kell megosztani.” 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 147. §-a 

rendelkezik az intézményi térítési díj megállapításáról. 

 

„147. § (1) A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) 

bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - 

a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 

különbözete. 

(2) A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a 

gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a 

továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 

gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 

(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig 

kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 

tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 

(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön 

jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

(5) A költségvetési támogatásban részesülő munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde 

fenntartója által meghatározható intézményi térítési díj éves összege nem haladhatja meg az 

öregségi nyugdíj legkisebb összege 300%-ának a tizenkétszeresét. 

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat a költségvetési támogatásban részesülő munkahelyi 

bölcsőde és családi bölcsőde - nonprofit gazdasági társaság kivételével - gazdasági társasági 

formában működő vagy egyéni vállalkozó fenntartójára nem kell alkalmazni. 

  

A megemelkedett vételi árak elfogadása és az intézményi térítési díj megállapítása miatt 

módosítani szükséges a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet (a 

továbbiakban Rendelet) 1., és 4. mellékleteit.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a rendelet-

tervezet elfogadása esetén várható hatások vizsgálatát, melyet jelen előterjesztés 

mellékleteként mutatok be a Tisztelt Képviselő-testületnek. 
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Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet – tervezet elfogadását.   

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A 

rendelettervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 50. §-a alapján minősített többséget igényel.   

Budapest, 2022. február 2.  

  

 

 

Haraszti Erika      dr. Szabó Tibor 

                 előterjesztés készítője             jegyző 

          előterjesztő   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 

1. Rendelet-tervezet (Általános és részletes indokolással) 

2. Segédlet 

3. Hatásvizsgálati lap 

4. Egyeztető lap 

 


