
47/2021. (II. 17.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő 
határozatot hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a közétkeztetéshez 

kapcsolódó rezsiköltség emelését 2021. március 1-től a bölcsődei és az óvodai étkezéshez 
kapcsolódóan 3,8 %-os mértékkel, az általános iskolai, középiskolai és szociális étkezéshez 
kapcsolódóan 3,7 %-os mértékkel jóváhagyja. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:           2021. március 1. 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a közétkeztetéshez 

kapcsolódó rezsiköltség emeléséhez szükséges többletköltség fedezetére a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság részére 2021. évben 11.977 eFt előirányzatot biztosít az 
Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének céltartalékában az intézmények, 
önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, 
egyéb) elkülönített keret terhére. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
1Határidő:           2021. szeptember 30.  

 
INDOKOLÁS 

 
Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  
 
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet értelmében a rendelet 
hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig a képviselő-testület feladatkörébe tartozó 
közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény 
szerinti gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított 
díj mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet hatálybalépését megelőző 
napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 
Nem kell alkalmazni az előző bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek az e rendelet 
hatálybalépése előtt - legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre - megkötött 

                                                           
1 Módosította a 11/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat 23. pontja. 
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szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét az előző bekezdés 
szerinti időszak vonatkozásában. 
A Szakácstündér Kft-vel és a FINO-FOOD TRADER Kft-vel megkötött, hatályos Vállalkozási 
szerződések úgy rendelkeznek, hogy a rezsiköltséget Vállalkozó minden évben a közétkeztetésre 
vonatkozó szakági infláció (KSH 3.6.5 táblázat: bölcsődések és óvodások esetében az óvodai és 

bölcsődei étkezésre vonatkozó 163. sor, iskola és középiskola, nyári tábor, valamint szociális 

étkezés esetén az iskolai étkezésre vonatkozó 162. sor) mértékének figyelembe vételével jogosult 
megemelni. A rezsiköltség módosításának fordulónapja tárgyév március 1. 
 
A KSH által közzétett fogyasztóiár-index 2020. évben az iskolai étkezés esetében 103,7 %, az 
óvodai, bölcsődei étkezés esetében is 103,8 %. 
 
Fenti rendelkezés alapján a 603/2020. (XII. 18.) Kormányrendeletben meghatározott kivételi 
szabály a rezsiköltség esetében alkalmazható, az emelés a szerződésekben meghatározott 
fogyasztóiár-indexekkel megegyező mértékek szerint végrehajtható. 
 
A fentiek alapján számolva a rezsiköltség emelése miatti többletköltség 2021. évben 11.977 ezer 
Ft, melynek kifizetéséhez a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére előirányzat 
biztosítása szükséges.  
 
A rezsiköltségek emelése kizárólag az Önkormányzat részére jelent többletköltséget, az ellátottak 
által fizetendő térítési díjak nem változnak. 
 
Kaposvár, 2021. február 17. 
 
 
 
  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 


