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E l ő ter jes z tés  
 

a képviselő-testület 2021. november 24.-i ülésére 

 

Tárgy: Az élelmezési nyersanyagnorma emelése. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szita Lajosné élelmezésvezető azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az utoljára 

2019. év végén (2020. január 1-től hatályos) megemelt óvodára és iskolára vonatkozó 

élelmezési nyersanyagnorma emelésre kerüljön 2022. január 1. napjától. 

Az önkormányzat által üzemeltetett konyha óvodai étkeztetési, iskolai étkeztetési és egyéb 

étkeztetési (vendég, szociális étkezők) feladatokat lát el.  

A köznevelési intézményi étkeztetés részletszabályait a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet tartalmazza, amely 

részletesen előírja többek között korcsoportonként a napi energiaszükségletet, a napi sóbevétel 

mennyiségét, az adagolási előírást egy adag elkészített ételre. Emellett előírja a napi friss 

zöldség és gyümölcs biztosítását és napi szinten legalább egyszer teljes kiőrlésű gabona alapú 

élelmiszer biztosítását. 

A jogszabályban meghatározottak teljes körű ellátása tekintetében szükségessé vált az 

élelmezési nyersanyagnorma emelése. 

A jelenlegi nyersanyagnorma és az emelt nyersanyagnorma összegének meghatározása: 

 

Jelenlegi nyersanyagnorma (Áfa nélkül):  Emelt nyersanyagnorma (Áfa nélkül): 

 

a) Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola  a) Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola 

 

Tízórai, ebéd, uzsonna 460 Ft/nap   Tízórai, ebéd, uzsonna 660 Ft/nap 

Ebből:       Ebből: 

- tízórai   90 Ft     - tízórai 130 Ft 

- ebéd 280 Ft     - ebéd  400 Ft 

- uzsonna   90 Ft     - uzsonna 130 Ft 

 

b) Segesdi Tündérkert Óvoda   b) Segesdi Tündérkert Óvoda 

 

Tízórai, ebéd, uzsonna 340 Ft/nap   Tízórai, ebéd, uzsonna 540 Ft/nap 

Ebből:       Ebből: 

- tízórai   80 Ft     - tízórai 120 Ft 

- ebéd 180 Ft     - ebéd  300 Ft 

- uzsonna   80 Ft     - uzsonna 120 Ft 
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Jelenleg a vendég étkezés intézményi térítési díja bruttó 620 Ft. A vendég étkezés esetében a 

javasolt térítési díj 2022. január 1. napjától bruttó 890 Ft. 

 

A szünidei gyermekétkeztetés esetében a jelenlegi térítési díj 350 Ft/ebéd. A javasolt térítési díj 

2022. január 1. napjától 500 Ft/ebéd. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…...) önkormányzati 

határozata nyersanyagnorma-, térítési díj emeléséről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2022. 

január 1. napjától az alábbi élelmezési nyersanyagnormák lesznek érvényben, mely 

összegek az ÁFA összegét nem tartalmazzák: 

 

a) óvodás gyermekek napi nyersanyagnormája 540 Ft, melyből 

a. tízórai 120 Ft 

b. ebéd 300 Ft 

c. uzsonna 120 Ft 

b) iskolai étkeztetés nyersanyagnormája 660 Ft, melyből 

a. tízórai 130 Ft 

b. ebéd 400 Ft 

c. uzsonna 130 Ft 

c) szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormája 500 Ft/adag. 

 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy 2022. január 1. napjától a vendég étkeztetés 

és a felnőtt étkeztetés esetében az alábbi térítési díjak lesznek érvényben: 

 

a) vendég étkeztetés térítési díja bruttó 890 Ft/adag 

b) felnőtt étkezés (óvodai-konyhai dolgozók) térítési díja bruttó 650 

Ft/adag. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a változásokat a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló önkormányzati rendeletben vezesse át. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

  

 

Segesd, 2021. november 17. 

 

        Takácsné Illés Henriett 

               alpolgármester 


