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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. A Magyar Közlöny 2014. évi 61. számában jelent meg a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet. A rendelet 
2014. szeptember 01-jétől hatályos.  

 A rendelet a társadalom egészségügyi állapotának javítása jegyében meghatározza a 
naponta biztosítandó élelmiszerek mennyiségét, minőségét, meghatározza az étrendbe 
illesztés gyakoriságát. 

A rendelet szerint napi háromszori étkeztetés esetén két adag gabonaalapú élelmet, legalább 
két adag zöldséget vagy gyümölcsöt - a burgonya ebbe a körbe nem tartozik bele -, három 
deciliter tejet, vagy kálciumtartalom szempontjából azzal egyenértékű tejterméket, továbbá 
két adag állati fehérjét kell biztosítani. Édesség önállóan, ebédként nem adható; egyéb 
főétkezésként és kisétkezésként kizárólag legalább 1/3 rész gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet 
vagy tejterméket tartalmazó édesség adható.  

Ezen szabályok betartása komoly kihívás a szolgáltatók részére. Az új szabályozás 
végrehajtása vélhetően több energiát, ráfordítást igényel. Éppen ezért már megjelent a 
nyersanyagköltség emelésére vonatkozó igény a szolgáltató részéről. Ennek mértéke 
drasztikus közel 18 %-os. Az önkormányzat jelenleg tárgyalásban van a SODEXÓ-val az 
emelés nagyságát illetően. Mivel több szolgáltató is érintett a Pásztón megvalósuló 
közétkeztetésben, várható, hogy hasonló igények felőlük is fölmerülnek.  

A SODEXÓ javaslatához képest javasoljuk, hogy a nyersanyagköltség emelése ne haladja 
meg a 7 %-ot, tekintettel arra, hogy a változás alapvetően a térítési díjat megfizető szülőket 
terheli. Ezért sok gyermek esetében ez ahhoz vezethet, hogy a szülők nem kérik az 
étkeztetés biztosítását, továbbá az egyébként is fennálló tartozások mértéke jelentősen 
emelkedik. 

 

2. Pásztó Városi Önkormányzat és a SODEXO Magyarország Szolgáltató Kft. jogelődje 1994-
ben kötött határozatlan idejű megállapodást a pásztói gyermek-, diák és szociális étkeztetés 
üzemeltetésére.  

2013. január 1-jétől a Gyvt. módosulása nyomán a gyermekétkeztetési feladat ellátásának 
kötelezettje a helyi önkormányzat. A Képviselő-testület döntése alapján ezt a feladatot az 
általa fenntartott Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete (IPESZ) látja el. 

Az IPESZ jelenleg nem áll szerződésben a SODEXÓ-val, de célszerű, hogy ezen 
változtassunk. Ezt is kezelendő, beterjesztjük az előterjesztéshez csatolt vállalkozási 
szerződés tervezetét, melynek lényege, hogy az 1994-bem megkötött és többször módosított 
megállapodást egységes szerkezetű vállalkozási szerződésbe foglaljuk és az IPESZ, mint az 
étkeztetési feladat címzettje, bekerüljön a szerződő felek közé. 

 

3. Az IPESZ ellátja többek között a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium  
ellátottjainak étkeztetését is. Itt a korábbi fenntartó (Megyei Önkormányzat) a Nógrád 
Megyei Intézményfenntartó Központon keresztül biztosította az étkeztetést. Jelenleg ennek 
jogutódjával a „Baglyaskő” Idősek Otthonával van szerződésünk. A jogszerű feladatellátás 
érdekében a közbeszerzés szabályi szerint, az önkormányzat közbeszerzési szabályzata 
alapján, ajánlati felhívás útján kívánjuk kiválasztani a 2014. szeptemberében induló új 
tanévtől a feladatot ellátó szolgáltatót. 



 

Határozati javaslat: 

 

Pásztó Városi Önkormányzat megismerte a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntések 
meghozataláról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. Tudomásul veszi, hogy a közétkeztetést érintő változások a nyersanyagköltség és 
rezsiköltség emelkedését eredményezik. Annak érdekében, hogy a szülők és az 
önkormányzat terhei kezelhető mértékben növekedjenek, nem fogadja el a SODEXÓ 
Magyarország Szolgáltató Kft. közel 18 %-os mértékű emelésre tett javaslatát. Megbízza 
polgármesterét, hogy a szolgáltatókkal folytatott tárgyalásokon maximum 7 %-os emelés 
elfogadásáról nyilatkozzon. 

Felelős: szöveg szerint 

Határidő: 2014. július 31. 

 

2. Az egyeztetés eredményeként megállapított új nyersanyagköltség alapján 2014. augusztus 
15-ig kezdeményezni kell a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési 
térítési díjak megállapításáról szóló hatályos rendelet módosítását. 

Felelős: Igazgatási és Szociális Osztály vezetője 

Határidő: szöveg szerint 

 

3. A Képviselő-testület megismerte az 1994-ben kötött határozatlan idejű megállapodás 
jogfolytonosságát biztosító, e határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés tervezetét, 
s azt elfogadja. Felhatalmazza polgármesterét annak aláírására. 

 Felelős: polgármester, IPESZ vezetője 

Határidő: 2014. június 30. 

 

4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete 
ajánlattételi felhívás útján válassza ki és kössön szerződést a Pásztói Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium ellátottjainak étkeztetését biztosító szolgáltatóval. Az 
Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete a kiválasztási eljárásban Pásztó Városi 
Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásai szerint járjon el. 

Felelős: IPESZ vezetője 

Határidő: 2014. július 31. 

Máté Nándorné 

IPESZ vezetője 

Határozati javaslat törvényes! 

 

Dr. Tasi Borbála 

címzetes főjegyző 


