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Előterjesztés tartalomjegyzéke:
1.) szöveges előterjesztés,
2.) határozati javaslat
Előterjesztést tárgyalja/testület: Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Előterjesztést tárgyaló testületi ülés időpontja:
a) Önkormányzati Társulás: 2020. augusztus
b) Mátrai Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 2020. augusztus
c) Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 2020. augusztus
Testületi ülés formája: nyílt
Előterjesztést véleményezte: Előterjesztő: Gecse László elnök, polgármester
Bodor Ernőné polgármester
Előterjesztést összeállította: Bohácsné Orgoványi Szilvia előadó
Törvényességi ellenőrzés: Urbányi Edina jegyző
Döntési javaslat formája:
a) MÖT esetében Határozati javaslat /fenntartó, feladatellátó
b) Mátraterenye önkormányzat esetében Rendelet-tervezet/szabályozó önkormányzat
c) Mátranovák önkormányzat / hozzájáruló önkormányzat
Döntés /szavazás típusa:
a) MÖT esetében a javaslat elfogadásához mindkét tag igen szavazata szükséges
b) Mátraterenye önkormányzat esetében a rendelet elfogadásához minősített többség kell
c) Mátranovák önkormányzat esetében egyszerű többség kell a határozat elfogadásához

Tisztelt Társulási Tanács, Képviselő Testület!
A Mátrai Önkormányzati Társulás a gyermek és diák, valamint szociális étkeztetés
biztosítására 2020. augusztus 31. napjáig kötött szerződést a Bohács Miklós és Társa Kft-vel.
A Mátrai Önkormányzati Társulás a 18/2020. (VII.1.) számú határozatában döntött arról,
hogy beszerzési eljárást indít a szociális és közétkeztetési szolgáltatás beszerzésére.
A Mátrai Önkormányzati Társulás Közbeszerzési szabályzatának XI. fejezetének 4. pontjában
rendelkezik arról, hogy legalább 3 árajánlatot köteles a Társulási Tanács bekérni és ezek
értékelését követően dönthet a nyertes ajánlatról. Az ajánlati felhívást 2020. július 21. napján
küldte meg a felkért gazdasági szereplőknek. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2020.
július 29. 10:00 óra volt. Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db árajánlatot nyújtottak be. Az

árajánlatokban szereplő ajánlati árak alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Bohács Miklós és
Társa Kft. tette.
A szolgáltatási szerződésben szereplő bruttó adagárakat az alábbi táblázat szemlélteti:
Étkezés típusa

Szerződésben
szereplő
árak
bruttó ár/adag
teljes 1626 Ft

Bölcsődés
ellátás
Óvodás teljes ellátás
Iskolás teljes ellátás
Iskolás csak ebéd

820 Ft
1008 Ft
674 Ft

Ugyanakkor intézkedni kell a szolgáltatási díjak tartalmának megfelelő intézményi térítési
díjak meghatározására is. Figyelembe kell venni a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdését, mely szerint a térítési díjat
a tárgyévében április 31-ig kell felülvizsgálni. Továbbá indokolt esetben (amennyiben erre
okot adó körülmény merül fel, ) a térítési díj a tárgyévben még egy alkalommal módosítható.
Az új térítési díjak megállapításánál figyelembe kell vennünk még a további rendelkezéseket,
szabályozásokat :
a.) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ban
foglaltakat, mely szerint:
„………. a fizetési kötelezettség terhét növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között
legalább 30 napnak el kell telnie.”
b.) a Társulási Megállapodásban kijelölt székhelytelepülés jogosult a rendeleti
szabályozásra,
c.) továbbá a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének
határozattal kell hozzájárulnia a tervezett szabályozáshoz,
d.) valamint a Társulási Tanácsnak az intézményi térítési díjat határozattal kell
elfogadnia.
A gyermekétkeztetésre javasolt nyersanyag normák, és a javasolt térítési díjakat a következő
táblázat tükrözi:

Étkezési
forma
Bölcsőde
(napi
négyszeri
étkezés)
Óvoda
(napi
háromszori
étkezés)
Általános
iskolás
(napi
háromszori
étkezés)
Általános
iskolás
(ebéd)

Nyersanyagnorma
(Ft/adag) (nettó áfa nélkül)

Térítési díj (Ft/adag)
(áfával növelt bruttó)

Kft. által
számlázott
ár (bruttó)
jelenlegi
javasolt

jelenlegi

javasolt

jelenlegi

javasolt

373 Ft

768 Ft
770 Ft

773 Ft

975 Ft

773 Ft

1626 Ft

375 Ft

388 Ft
390 Ft

476 Ft

493 Ft
495 Ft

773 Ft

820 Ft

441 Ft

476 Ft
475 Ft

440 Ft

558 Ft
560 Ft

951 Ft

1008 Ft

338Ft

319Ft
320 Ft

432 Ft

405 Ft
405 Ft

636 Ft

674 Ft

A gyermekétkeztetés esetén – jogszabályi előírás alapján1
nyersanyagköltségével azonos összegű térítési díjat kell fizetni.

–

az

étkeztetés

Az intézményi térítési díjat a 328/2011. (XII. 29.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése értelmében kerekítve kell megállapítani.

Kérjük az előterjesztés megvitatását, elfogadását, a szükséges határozati javaslat(ok), illetve
rendelet-tervezetek elfogadását.
Társulás elnöke

1

Mátranovák község
polgármestere

Mátraterenye község
polgármestere

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151 §. (3) bekezdése szerint
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutott
napi összege.

