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Tárgy: javaslat a táplálkozás-egészségügyi jogszabályok változása és a minimálbér emelkedése 

miatt a közétkeztetési díjak rendezésére 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Önkormányzatunk a 2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen az 

Önkormányzat kötelező gyermek- és közétkeztetési feladatainak ellátására vállalkozási 

szerződést kötött a Menzaminta Kft.-vel. A Vállalkozó beruházási és szolgáltatási kötelezettségeit 

szerződésszerűen teljesíti. A szerződés 4.6. pontja a vállalkozó részére évente egy alkalommal 

engedélyezi a nyersanyagnorma emelését a tárgyévet megelőző évi, KSH által közzétett 

élelmiszer árakra vonatkozó infláció mértékének megfelelően. A szerződés ugyanezen pontja 

rendelkezik arról, hogy a Képviselő Testület a Vállalkozó javaslatára, indokolt esetben, például 

jogszabályváltozás esetén, a fent meghatározott KSH inflációs rátánál magasabb mértékű 

normarendezést is jóváhagyhat, ami nem jár a szerződés módosításával. 

 

Hosszas társadalmi, szakmai vitát és egyeztetést követően az EMMI 37/2014. (IV.30.) 

rendeletében szabályozta a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokat. A 

rendelet többszöri halasztást követően 2015. január 3-tól lépett hatályba, de nyolc hónap türelmi 

időt engedélyezett. 2015. szeptember 1-től azonban alkalmazni kell az új előírásokat, amely 

nagy feladat elé állítja a közétkeztető cégeket, ezzel egyidejűleg a megrendelőre hárul az 

ebből következő árképzés. Önkormányzatunk a Rendelet által előírtak teljesítése érdekében, 

Vállalkozó javaslatát részben elfogadva 168/2015. (VI.25.) számú határozatával hozzájárult a 

térítési díjak rendezéséhez. 

 

Vállalkozó 2016. évben nem élt a részére a szerződés adta áremelési lehetőséggel, a 2016. 

decemberi jogszabályváltozások miatt azonban ez év elején levélben fordult 

Önkormányzatunkhoz, melyben -kérését részletesen indokolva- 9,6 %-os nyersanyagnorma 

emelésére tett javaslatot. 

 

Kérelmében egyebek mellett előadta, hogy a EMMI rendelet 2016. XII. 16.-tól hatályos 

módosítása (pl. nyers tej bevezetése) következtében a jelenleg újpesten érvényes 

nyersanyagnormák átlagosan 5,3%-os elmaradást mutatnak a közétkeztetésben érintett szakmai 

szervezetek által meghatározottakhoz képest. Ennek biztosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelhessen a szolgáltatás. A 2017. január 1-től életbe lépett 

minimálbér emelés a szerződött partnerünknél az Újpesti szolgáltatás esetében 100 főt 

meghaladó számú munkavállalót érint, e jogszabályi változás szintén jelentős többletkiadást 

okoz a vállalatnak. 

 

A javaslatban leírtakat megvizsgálva, a szolgáltatás színvonalának fenntartása, fejlesztése és 

a jogszabályoknak való megfelelés érdekében a jelenleg érvényben lévő nyersanyagnorma 7%-

os soron kívüli emelését tartjuk indokoltnak. Ezen felül a közétkeztető cég a térítési díjakban  a 
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szerződésnek megfelelően érvényesítheti a KSH által a 2016-os élelmiszer árakra meghatározott 

1,3%-os inflációt is.  

 

A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a 

közétkeztetési díjak mellékelt táblázat szerinti rendezéséhez. 

 

Újpest, 2017. február 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Molnár Szabolcs 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

foglaltakat megtárgyalta és felhatalmazza a Polgármestert a közétkeztetési díjak előterjesztés 

szerinti rendezésére.  

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 

 

 


