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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
JEGYZŐJE 

 
1. változat 

 

Előterjesztés 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló  

13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati intézményekben kiszolgált 
étkeztetés nyersanyagnormáit, térítési díjait munkaterve alapján évente felülvizsgálja.  
 
Az intézményi konyhák üzemeltetésére megkötött, hatályos Vállalkozási szerződések alapján 
a norma- és rezsiemelés fordulónapja minden év március 1. 
 
Az intézményi konyhák többségét üzemeltető Szakácstündér Kft. már az előző év végén 
jelezte, hogy a nyersanyagnormák és rezsiköltségek emelése elengedhetetlen a szolgáltatás 
zavartalan biztosítása érdekében. Összességében 14-15 %-os emelést kezdeményeztek, 
nyersanyagnorma és rezsi vonatkozásában nem bontották meg a kérelmet.  
 
A Szakácstündér Kft. a nyersanyagnorma emelését főként a beszállítóik által 2021. évben már 
végrehajtott és a 2022. évben érvényesítésre kerülő további, jelentős mértékű (12–24 %) 
alapanyagár emelésekkel indokolta. A rezsiköltség emelését az üzemanyagok árának és az 
energia költségeknek, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének hatása 
alapján kezdeményezte. 
 
I.  Élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata 
 
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §. 
(1) bekezdésében foglaltak alapján a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) 
Kormányrendelet hatálybalépésének napjától 2022. június 30. 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.  
 
A gyermek- és szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott nyersanyagnormák alapján kerülnek meghatározásra, figyelembe véve az 
esetleges, jogszabály alapján biztosított kedvezményeket (50 %-os térítési díjat fizetők, illetve 
ingyenesen étkezők). 
 
Fentiek alapján a gyermek- és szociális étkeztetés nyersanyagnormáinak módosítására nem 
teszek javaslatot. 
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II. Rezsiköltség felülvizsgálata 
 
A Szakácstündér Kft. által hivatkozott energia költségek, üzemanyag árak és béremelések a 
szolgáltatáshoz kapcsolódó rezsiköltségben jelennek meg, ezért annak emelése 
elengedhetetlen a szolgáltatás zavartalan működése érdekében. 
   
A közétkeztetési feladat ellátásához kapcsolódó rezsiköltséget kizárólag az Önkormányzat 
fizeti meg a Vállalkozók részére, a rezsiköltség módosítása az ellátottak által fizetendő térítési 
díjakat nem befolyásolja. 
 
Javasolom, hogy a közétkeztetéshez kapcsolódó rezsiköltséget a bölcsődei, az óvodai, az 
általános iskolai, középiskolai és szociális étkezéshez kapcsolódóan 2022. március 1-től  
7,0 %-os mértékkel, 2022. július 1-től további 8,0 %-os mértékkel emeljük meg. 
 
A fentiek alapján számolva a rezsiköltség emelése miatti többletköltség 2022. évben  
25.484 ezer Ft, melynek kifizetéséhez a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére 
előirányzat biztosítása szükséges.  
 
A rezsiköltség emelésének fedezetéhez szükséges összeg az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 

Kaposvár, 2022. február 16. 
 
 
 
 dr. Csillag Gábor 
 jegyző 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és 

szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendeletet nem módosítja. 
Felelős:              dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:           2022. március 1. (határozat közlése) 

 
 
2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a közétkeztetéshez kapcsolódó rezsiköltséget a 

bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai, középiskolai és szociális étkezéshez 
kapcsolódóan 2022. március 1-től 7,0 %-os mértékkel, 2022. július 1-től további 8,0 %-
os mértékkel megemeli. 
 
Felelős:              dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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Határidő:           2022. március 1. (határozat közlése) 
 
3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a közétkeztetéshez kapcsolódó rezsiköltség 

emeléséhez szükséges többletköltség fedezetére a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság részére 2022. évben 25.484 eFt előirányzatot biztosít az Önkormányzat 
költségvetésének céltartalékában erre a célra elkülönített keret terhére. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:           2022. április 30. 

 
 
 
 
 
 
 


