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A   Tolna   Megyei   Önkormányzat   Közgyűlésének  2008.   február  15-i  ülése
8. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmé-
nyeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról_
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Jogi és
Ügyrendi, a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Művelődési és Ki-
sebbségi Bizottság.

A Tolna Megyei Önkormányzat
…../2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó
 munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.)

önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 5/2003. (II.
21.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.§

Az alkalmazandó nyersanyagnormákat az 1. számú melléklet tartalmazza. A napi
norma részétkezésekre történő bontását és a részétkezések számát az intézmény-
vezető határozza meg. A norma felosztásánál, felhasználásánál az egyéb jogsza-
bályban a közétkeztetésre, vendéglátásra vonatkozó ajánlások alapul vételével kell
eljárni.”

2. §

A Rendelet 12.§-ának (1) bekezdésében rögzített szabályozás utolsó mondata he-
lyébe az alábbi szövegrész kerül:

„ Az egyéb esetben alkalmazható normákat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
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3.§

A Rendelet 14. §-a rendelkezésének számozása 14. § (1) bekezdésre módosul, s
ezzel egyidejűleg az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Balassa János Kórház sajátos finanszírozása miatt az étkeztetésének meg-
szervezésénél az egyéb ágazati jogszabályban rögzítettek az irányadók, illetve az
intézmény a nyersanyagnormát saját hatáskörben állapítja meg.”

4. §

A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Ha az alkalmazott az étkeztetéshez nyújtott munkáltatói hozzájárulást termé-
szetben veszi igénybe, akkor maximum a 18. § (5) bekezdésében rögzített összeg
erejéig jogosult ennek terhére az étkezés igénybe vételére. „

5. §

A Rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A természetben, illetve étkezési utalvány formájában nyújtott étkezési hozzájá-
rulás havi összege a 6.000 Ft/hó/fő összeget nem haladhatja meg.”

6.§.

A  Rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

7. §

E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina
a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző

A rendelet 2008. …………-én kihirdetésre került.
Szekszárd, 2008. …………………

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző



Melléklet a ../2008. (II. 15.) önk. rendelethez

1. számú melléklet

M E G N E V E Z É S Élelmezési norma összege

Gyermek-      Egyéb
étkeztetés étkeztetés

(Ft) (Ft)

1. Fogyatékosok otthona, pszichiátriai betegek otthona,
rehabilitációs intézmény, időskorúak otthona -     500

2. Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 302 252
3. Középiskolai menza (ebéd) 300 250
4. Középiskolai diákotthon 600 500
5. Gyermekotthoni ellátás - 480
6. Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény 516 430
7. Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény 576 480



Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S

Az élelmezést nyújtó intézményeknél az egységes elvek alkalmazása, a folyamatok
szabályszerűsége és pontos meghatározása érdekében - központi szabályozás hiá-
nyában - indokolt önkormányzati rendeletben szabályozni e tevékenység lebonyolí-
tásának feltételeit, körülményeit.

A Tolna Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a megyei intézményeknél a
munkahelyi étkeztetés lebonyolítását első ízben a 7/1996. (III. 02.) önkormányzati
rendeletben szabályozta, majd az eltelt időszakban végrehajtott többszöri módosítá-
sok áttekinthetősége, a szabályozás könnyebb kezelhetősége miatt elfogadásra ke-
rült az 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

Az azóta eltelt időszakban a szabályozási elveken nem módosítottunk, ugyanakkor a
nyersanyagnormák összegeit évenként felülvizsgáltuk, és az áremelkedésekkel ösz-
szefüggésben módosítottuk.

Jelen rendelet módosítás keretében a saját konyhát működtető intézmények esetén
változtatásra kerül a természetben igénybe vehető munkáltatói hozzájárulás módja.
További változtatást igényel az ÁFA törvény módosulásával összefüggő változás,
mely szerint a gyermekétkeztetési tevékenység ez évtől mentes az ÁFA alól.
Célszerű továbbá a sajátos, eltérő finanszírozás, továbbá az ágazati szabályozásban
foglaltakkal összhangban a Balassa János Kórház tekintetében az alkalmazott
nyersanyagnorma összegének meghatározását intézményi hatáskörbe utalni, továb-
bá a norma részétkezésekhez történő bontásánál a megjelent egyéb ajánlásokhoz
igazodni. A rendeletmódosítás keretében az intézményi javaslatok alapján változta-
tásra kerül a nyersanyagnorma összeg is.
A hatályban lévő egyéb rendelkezéseken nem indokolt változtatni.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az étkeztetésre vonatkozóan a napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer-
felhasználási ajánlásokat tartalmaz a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM
együttes rendelet, továbbá a módosított 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, így e
kitétel külön szabályozása nem szükséges, az eddigi szabályozás kiemelésre kerül
az önkormányzati rendeletből.

2.§-hoz

E szabályozás a Rendelet 1. számú melléklete számozásának pontosítását tartal-
mazza, mely a részétkeztetések szabályozásának elhagyása miatt módosul.
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3. §-hoz

A szabályozás ellátotti étkeztetés hiányában a GAMESZ esetén engedte meg a
nyersanyagnorma saját hatáskörben történő megállapítását. A Balassa János Kórház
sajátos finanszírozási helyzete indokolja e szabályozás kiterjesztését az érintett in-
tézményre is.

4. §-hoz

Jelen szabályozás lehetőséget biztosít a saját konyha esetén arra, hogy az érintett
dolgozó a munkáltatói hozzájárulás összegéig külön térítés nélkül igénybe vegye az
étkezést.

5. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormány pénzügyi helyzete indokolja, hogy a munkáltatói hozzá-
járulás összegének felső határa meghatározásra kerüljön.

6. §-hoz

A rendelet melléklete a nyersanyagnormák emelésével kapcsolatos összegeket tar-
talmazza, amely az érintett intézmények javaslata alapján készült. Az ÁFA törvény
2008. évtől életbe lépett szabályozása miatt - mely gyermekétkeztetési tevékenysé-
get adómentessé tette - indokolt külön meghatározni e tevékenység esetén a nyers-
anyagnormát, hiszen az ÁFA költségtényező amiatt, hogy az étkeztetést igénybe ve-
vő felé nem lehet továbbhárítani. Ezt az eljárást az a kitétel indokolja, hogy gyermek-
élelmezés esetén a térítési díj alapja a nyersanyagnorma.
A nyersanyagnormák változását az előző évhez viszonyítva az indokolás melléklete
részletesen tartalmazza.

7. §-hoz

Az emelt összegű nyersanyagnorma alkalmazását március 1-jétől javasoljuk.



Sor- Megnevezés Változás Változás
szám mértéke mértéke

2007. 2008. % 2007. 2008. %
év év év év

1. Fogyatékosok otthona, pszichiátriai betegek 
otthona, rehabilitációs intézmény, időskorúak
otthona 0 0 -          475 500 5,26          

2. Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 240 302 25,83     240 252 5,00          

5. Középiskolai menza (ebéd) 225 300 33,33     225 250 11,11        

6. Középiskolai diákotthon 460 600 30,43     460 500 8,70          

7. Gyermekotthoni ellátás 0 0 -          450 480 6,67          

8. Berkes János Gyógypedagógiai Int. 415 516 24,34     415 430 3,61          

9. Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Int. 450 576 28,00     450 480 6,67          

Indokolás melléklete

Gyermek-
étkeztetés

Egyéb ét-
keztetés

         A nyersanyagnorma javasolt változása  (Ft-ban)



KIVONAT

A Tolna Megyei Érdekegyeztető Tanács 2008. január 30-i ülésén készült
jegyzőkönyvéből

3. napirendi pont

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II.
21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzati oldal a Közgyűlésnek elfogadására javasolja a Tolna Megyei
Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi
étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet.

A szakszervezeti oldal az alábbi módosító javaslattal tudja elfogadni a Tolna
Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi
étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet:

– „5. § (5) A természetbeni, illetve étkezési utalvány formájában
nyújtott étkezési hozzájárulás havi összege utalvány esetében
minimum 6.000 Ft/hó/fő, természetbeni étkezés esetén
minimum 8.000 Ft/hó/fő összeget érje el.”

– A munkavállalói oldal garanciát kér arra, hogy az
intézményeknél az étkezési hozzájárulás fedezete biztosítva
legyen, illetve az emelt összeget minden munkavállaló
megkapja.

k.m.f.t.

      Dr. Pálos Miklós sk. Fülöpné Szűcs Mária sk.
az önkormányzati oldal képviseletében     a szakszervezeti oldal képviseletében

A kivonat hiteléül:

Weisz Éva
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