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A   Tolna   Megyei   Önkormányzat   Közgyűlésének  2009.   február  13-i  ülése 
8. számú napirendi pontja 
 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő 
intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. 
(II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról_ 
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
 
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, a 
Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Művelődési 
és Kisebbségi Bizottság. 
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a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó 
 munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.)  
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(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 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

2. § 
 

E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba. 
  
 
 
  
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
A rendelet 2009. …………-én kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2009. ………………… 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
  



Melléklet a .../2009. (II. 13.) önkormányzati rendelethez 
 
 

1. számú melléklet 
 
 
 

M E G N E V E Z É S Élelmezési norma összege 
 
              (Ft) 
 
 
1. Fogyatékosok otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

rehabilitációs intézmény, időskorúak otthona       520 
2. Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)  258 
3. Általános iskola menza (ebéd)                                                                         183 
4. Középiskolai menza (ebéd)  270 
5. Középiskolai diákotthon  530 
6. Gyermekotthoni ellátás  550 
7. Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény  450 
8. Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény  500 



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 
hiányában - indokolt önkormányzati rendeletben szabályozni az élelmezési 
tevékenység lebonyolításának 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 
módosítások áttekinthetősége, a szabályozás könnyebb kezelhetősége miatt 
elfogadásra került az 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet. 
  
Az azóta eltelt időszakban a szabályozási elvekben kisebb pontosítások történtek, 
továbbá a nyersanyagnormák összegeit évenként felülvizsgáltuk, és az 
áremelkedésekkel összefüggésben módosítottuk. Jelen rendelet-módosítás 
keretében is erre a lépésre kerül sor.  
 
A hatályban lévő egyéb rendelkezéseken nem indokolt változtatni. 
 

 
Részletes indokolás 

 
1-2. §-okhoz 

 
A rendelet melléklete a nyersanyagnormák emelésével kapcsolatos összegeket 
tartalmazza, amely az érintett intézmények javaslata alapján készült. Az intézmények 
részben saját konyha működtetésével, illetve külső szolgáltatóval kötött szerződéssel 
biztosítják az étkeztetést.  
  
A nyersanyagnormák változását az előző évhez viszonyítva az indokolás melléklete 
részletesen tartalmazza. Az általános iskolai ebéd esetén, továbbá az óvodai 
étkeztetésnél a tervezet nem tartalmaz módosítást. Az e körbe tartozó étkeztetést az 
érintett intézmények (Móra Ferenc Általános Iskola Dombóvár, illetve a Speciális 
Óvoda Szekszárd) külső szolgáltatással veszik igénybe. A szolgáltatóval történt 
egyeztetésnek megfelelően nyersanyagnorma emelésre nincs szükség.  
Az előző évhez képest a legmagasabb mértékű - 8,3%-os - emelés a gyermekotthoni 
ellátás vonatkozásában jelentkezik, mely alapvetően a kiscsoportokban történő 
étkeztetés megszervezésének (kiskereskedelmi, kisebb tételekben történő 
beszerzés) magasabb költségeivel függ össze.  

 
Az emelt összegű nyersanyagnorma bevezetését az alkalmazhatóság figyelembe 
vételével április 1-jétől javasoljuk. 
 



../2008. (II. 13.) önkormányzati rendelet indokolásának melléklete

         A nyersanyagnorma javasolt változása  (Ft-ban)

Sor- Megnevezés Nyersanyag Változás
szám norma mértéke

2008.év 2009.év %

1. Fogyatékosok otthona, pszichiátriai betegek 
otthona, rehabilitációs intézmény, időskorúak
otthona 500 520  4,00     

2. Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 258 258  -       

3. Általános iskola menza (ebéd) 183 183  -       

3. Középiskolai menza (ebéd) 250 270  8,00     

4. Középiskolai diákotthon 500 530  6,00     

5. Gyermekotthoni ellátás 480 520  8,33     

6. Berkes János Gyógypedagógiai Int. 430 450  4,65     

7. 480 500  4,17     Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Int.
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