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Tisztelt Képviselő-testület

Az intézményi gyermekétkeztetés szabályait a gyermekek védelméről és a
gyámügyiigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza:

Gyermekétkeztetés

21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelö gyermekétkeztetést kell
biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek
esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya
alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetöje kérelmére

a) a bölcsődében, mini bölcsödében,
b) az óvodában,
c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett extemátusi ellátásban,
e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen

nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali
intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi
gyennekétkeztetés],

g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása,
valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4)
bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidöi
gyermekétkeztetés).

(2) Az intézményi és a szünidöi gyennekétkeztetés biztosítására kötelezett önkonnányzat e
feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülröl érkezö gyermek, tanuló lakóhelye
szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.

Intézményi gyermekétkeztetés

21/A. § (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltéröen nem rendelkezik, az intézményi
gyermekétkeztetés keretében a nem bentiakásos intézményben

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülö gyermekek részére az
ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg föétkezést, valamint tízórai és uzsonna
formájában két kisétkezést,

b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai
tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli
meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést
kell biztosítani.

(2) Intézményi gyennekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit
nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja
a) a települési önkormányzat
aa) az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsödében és óvodában, továbbá
ab) a közigazgatási területén a tankerűleti központ, valamint az állami szakképzési és

felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó)
által fenntartott nem bentíakásos nevelési-oktatási intézményben,

b) az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben,
c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben.



151. §(l)-(2e)
(2f) Ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési

önkormányzat biztosítja, úgy az mtézményi térítési díjat a települési önkormányzat
állapítja meg.

Az iskola közétkeztetését ellátó Sólyomfészek KFT szerzödése 2021. 08. 31-ig volt
érvényben, ezért ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat augusztusban. Ot cég
részéről érkezett érvényes ajánlat, Prizma Csoport, FH Gastro, BioGastro, Sólyomfészek és
Vác és Vidéke nevű gazdasági társaságoktól. A bírálat során öt kritériumot vettünk figyelembe
különbözö súlyszámok alapján. Nagy hangsúlyt fektettünk a korszerű, az egészséges
táplálkozásnak megfelelő étrendre, különös tekintettel az alapanyagok származására és
összetételére, valamint az elkészítési módra., ezenkívül az ebéd ára is jelentös befolyásoló
tényező volt. A BioGastro Kft. lett a győztes 872. 5 ponttal, az összefoglaló táblázat az
előterjesztés mellékletében megtalálható.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata az élelmezési nonnákról és térítési díjakról szóló
rendeletét 2003. évben alkotta meg, melyet az eltelt idő alatt tizennégy alkalommal módosította.

A rendeletet tavaly módosítottuk utoljára, most a beszállítóváltás miatt módosulnak a díjak,
mivel kedvezőbb feltételekkel hidja a nyertes cég szállítani az ételeket. Az óvodai étkezési díjak
nem változnak. Űj rendelet megalkotása azért szükséges, mert az iskolai étkezést a következö
tanévtől új szolgáltató fogja ellátni.

Az iskolában az étkezési térítési díja eddig alsó tagozaton 768 forint + ÁFA (975 Ft) felsö
tagozaton 984 forint+ ÁFA (1250 Ft) volt napi háromszori étkezés esetén, a jelenlegi
rendelettervezet igazodna a beszállító által tett ajánlathoz, amely alapján
6-10 éves korig, alsó tagozatos

Normál étkezés

Reggeli: 172Ft
Ebéd:597Ft
Uzsonna: 159Ft

Háromszori étkezés: 927 Ft

Diétás étkezés

Reggeli: 229 Ft
Ebéd:699 Ft
Uzsonna: 216 Ft

Háromszori étkezés: 1144 Ft



11-14 éves korig, felsö tagozatos

Normál étkezés

Reggeli: 178 Ft
Ebéd:623 Ft
Uzsonna: 172Ft

Háromszori étkezés: 972 Ft

Diétás étkezés

Reggeli: 242 Ft
Ebéd:737 Ft
Uzsonna: 235 Ft

Háromszori étkezés: 1214 Ft

Felnőtt étkezés

Ebéd:585 Ft

A felsö tagozatos étkezöknek háromszori étkezés esetén az eddigi 1250 Ft helyett 972 Ft-ot
kell fizetniük, az alsós étkezőknek 48 Ft-tal kerül kevesebbe a teljes étkezés.
A szolgáltató az ételek kiszállításáért külön díjat nem számol fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet
tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Pilisborosjenő, 2021. augusztus 26.
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Mellékletek:
1. számú: rendelet tervezet
2. számú: indokolás

3. számú: hatásvizsgálat
4. számú: szerzödés

5. számú: összefoglaló táblázat

TömöriBaláz &-
polgánnester *
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DÖNTÉSI JAVASLAT

1, Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
megalkotja a ..... /2021. ( ) önkormányzati rendeletét az intézményi étkeztetés élelmezési
nonnáü-ól és térítési díjairól a ...,2021. számú elöterjesztés 1. számú mellékletében foglalt
tartalommal.

2., Szerződéskötés megerösítése

Felelős: Tömöri Balázs polgármester, dr. Horti Istvánjegyző
Határidő: 2021. szeptember 15.



1. számú melléklet

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testületének.../2021 (.....)
önkormányzati rendelete

az intézményi étkeztetés térítési díjaü-ól

Pilisborosjenö Község Önkormányzat Képviselö-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. § (I) bekezdésben és 151. § (2a)
bekezdésben kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkonnányzat által fenntartott Pilisborosjenő Mesevölgy
Óvodában, és az Érdi-Tankerületi Központ által feimtartott Német Nemzetiségi Általános és
Művészeti Alapfokú Iskolában étkezö gyermekekre.

2.§
(1) A képviselő-testület az intézményi gyermekétkeztetés térítési díját az alábbiak szerint
állapítja meg.

Pilisborosjenő Mesevölgy Ovoda
intézmén ' étkezés térítési dí'a

tízórai 114 forint/fő /na
ebéd 356 forint/fő /na

uzsonna 89 forint/fő /na
összesen: 559 forint/fő /na

Német Nemzetiségi Altalános és Művészeti Alapfokú Iskola
intézményi normál étkezés térítési díja 6-10 éves korig

tízórai 172 forint/fő /nap
ebéd 597 forint/fő /na

uzsonna 159 forint/fő /nap
összesen: 927 forint/fő /nap

Német Nemzetiségi Altalános és Művészeti Alapfokú Iskola
intézményi diétás étkezés térítési díja 6-10 éves korig
tízórai 229 forint/fő /na
ebéd 699 forint/fő /nap

uzsonna 216 forint/fő /nap
összesen: 1144 forint/fő /nap

Német Nemzetíségi Altalános és Művészeti Alapfokú Iskola
intézményi normál étkezés térítési díja 11-14 éves korig

tízórai 178 forint/fő /nap
ebéd 623 forint/fő /na

uzsonna 172 forint/fő /nap
összesen: 973 forint/fő /nap

Német Nemzetiségi Általános és Művészetí Alapfokú Iskola
intézményi diétás étkezés térítési díja 11-14 éves korig

tízórai 242 forint/fő /nap
ebéd 737 forint/fő /na

uzsonna 235 forint/fő /nap
összesen: 1214 forint/fő /nap



3.§

A 3. § (szerinti térítési díjakból a gyennekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997.évi XXXI. törvény 21/B §-ában foglat kedvezményeket biztosítani kell.

4.§

A Pilisborosjenő Mesevölgy Ovodában a vendégétkezés díja a térítési díj 50 %-kal növelt
összege.

5.§

(1) Ez a rendelet 2021. szeptember 1 . napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 3/2005. (II. 28.)
önkormányzati rendelet és az aztmódosító 23/2005 (XI. 11. ), 4/2006 (IV. 20), 16/2006 (XII. 22. ),
10/2007 (XII. 21. ), 3/2009 (1. 16. ), 14/2009 (VIII. 28. ), 19/2009 (XII. 18), 12/2010 (XII. 21. ),
21/2011 (XII. 07), 3/2012 (11. 15. ), 24/2014 (XII. 18. ), és a 16/2015
(XI.30. )25/2018(XII. 21)11/20200^111. 27) önkonnányzati rendeletek.

Pilisborosjenő, 2021. augusztus 24

Tömöri Balázs

polgánnester
dr. Horti István

jegyzö



2. számú melléklet

Indoklás
.. .,2021. ( ) önkormányzati rendelet
az intézményi étkeztetés térítési díjairól

Altalános indoklás

A rendelet megalkotásnak célja a 2003-ban elfogadott rendelet aktualizálása, az árak
változásaira tekintettel a díjak felülvizsgálatával.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti

2. §-hoz

A térítési díjakat határozza meg konkrétan.

3. §-hoz

A különjogszabályban biztosított kedvezmények alkaknazásról rendelkezik.

4. §-hoz

A dolgozók és a vendégétkezökre vonatkozó külön szabályt rögzíti.

5. §-hoz

A rendelet hatályba lépésről, és a korábbi rendelet és az azt módosító rendeletek hatályon kívül
helyezésről rendelkezik.



3. számú melléklet

.,2021. ( ) önkormányzati rendelet
az intézményi étkeztetés térítési díjairól

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi hatások

A rendeletnek társadalmi hatása nem releváns, a feladatellátás biztosítottsága továbbra is

megoldott, érdemi új társadalmi hatástnemjelent.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet végrehajtása az önköltségi ár beszedése, annak érdekében, hogy az étkeztetés díja
fedezze a tényleges bekerülési költségeket.

3. Környezeti hatások

A rendelet végrehajtásának nincs releváns kömyezeti hatása.

4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek, de
hozzájárulnak az egészségesebb táplálkozáshoz.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak alapján a Hivatal adminisztrációs terhei részben változnak.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak, végrehajtásának pénzügyi alapja a költségvetésben biztosított.





Súlyszám Pontszám

Korszeró, az egészséges
táplálkozásnak megfelelő étrend,

különös tekintettel az alapanyagok
származására és összetételére,
valamint az elkészítési módra.

FH Gastro

Prizma

Sólyomfészek

Vác és Vidéke

Biogastro

30

6,40

3, 25

10, 00

2, 69

7, 75

192,00

97, 50

300, 00

80, 63

232, 50

2, 50

6, 00

1, 50

8, 00

2, 00

Az ebéd nettó ajánlati ára 40

FH Gastro

Prizma

Sólyomfészek

Vác és Vidéke

Biogastro

8, 53

7, 42

8,32

8,89

10, 00

341,06 1 084492,00

296, 70 1 271 900, 00

332, 66 1 115640, 32

355, 57 1 034 624, 00

400,00 906 940,00



választható menük száma 10

FH Gastro

Prizma

Sólyomfészek

Vác és Vidéke

Biogastro

10,00

2, 00

6, 00

4,00

4, 00

100,00

20, 00

60, 00

40,00

40,00

7

1

4

2

2

Szállítási határidő percekben (az étel
szállítóeszközre történő felrakásától

az intézményi teljesítési helyen
történő átadásáig)

FH Gastro

Prizma

Sólyomfészek

Vác és Vidéke

Biogastro

10

5, 50

4, 00

6, 14

4, 00

10, 00

55, 00

40,00

61, 43

40, 00

100, 00

20, 00

30,00

17, 50

30, 00

10, 00



Rugalmasság 10

FH Gastro

Prizma

Sólyomfészek

Vác és Vidéke

Biogastro

VÉGEREDMÉNY

FH Gastro

Prizma

Sólyomfészek

Vác és Vidéke

Biogastro

100

7, 00

4, 60

5, 50

2, 80

10, 00

70,00

46, 00

55, 00

28, 00

100, 00

3,00

5, 00

4,00

10, 00

2, 00

Osszpontszám Helyezés:

758, 06

500, 20

809,08

544, 20

872, 50

3

5

2




