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../2020. (….) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1+6. oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban:
Önkormányzat) 2016-ban alkotta meg a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló
33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendeletet. Az Önkormányzat 2016. február 26-án kötött
szerződést a Kölyökmenza Kft.-vel a munkahelyi étkeztetés megszervezésére vonatkozóan.
A jelenleg hatályos helyi rendeletben az intézményi dolgozók, valamint a Polgármesteri
Hivatal dolgozói kedvezményes áron, azaz bruttó 450 forintért vehetik igénybe az ebédet. Az
előterjesztést indokolja, hogy a Kölyökmenza Kft. az intézményi dolgozók, valamint a
Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a kedvezményes étkeztetésére vonatkozóan
árváltozást javasol. A beérkezett árváltozás bruttó 500 forintra történő emelésre tesz
javaslatot, melyet 2020. február 1-jétől kér hatályba léptetni. A rendelet-módosítás a
beérkezett árváltozási javaslatnak megfelelően készült el. A Kölyökmenza Kft. levele az
előterjesztés mellékletét képezi.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként
állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve
ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt előírásnak, az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiakban számolunk be.
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az új rendelet társadalmi hatása a
szolgáltatást igénybe vevő, térítési díjat fizetőknél mutatható ki. Gazdasági, költségvetési
hatása a szolgáltatást nyújtóknál lesz kimutatható.
b) Környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az új jogszabálynak adminisztratív terheket
befolyásoló hatása nem releváns.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségessége abban mutatható ki, hogy a
Kölyökmenza Kft. ajánlatott tett az önkormányzatnak, hogy az intézményi dolgozók, valamint
Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 500 Ft-os áron kívánja biztosítani az ebédet. A
jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy a hatályos rendeletben szereplő
díjak eltérnek a szolgáltatást nyújtó Kölyökmenza Kft. által ajánlott díjaktól.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Az előterjesztést a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a
közgyűlés hetében tárgyalja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja
meg, és a módosító rendelet-tervezetet fogadja el.
Szekszárd, 2020. január 21.
Ács Rezső
polgármester
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INDOKOLÁS
Az egyedi közzétételi listáról szóló rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelettervezethez általános és részletes indokolást kell készíteni.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de)
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság,
valamint Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az intézményi dolgozók, illetve a
Polgármesteri Hivatal dolgozói részére biztosított étkezés árát a szolgáltatást nyújtó javaslata
alapján módosítja.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Rendelet-tervezet 1. §-ához: A rendelet 2. mellékletét módosítja az intézményi dolgozók,
illetve a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére biztosított étkeztetésre vonatkozóan.
Rendelet-tervezet 2. §-ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)
bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének ……/2020. (…..) önkormányzati
rendelete a munkahelyi étkeztetés
megszervezéséről szóló 33/2016. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés
d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság, valamint Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § A munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016. (IX. 30.) önkormányzati
rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. § Ez a rendelet 2020. február 1-jén lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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1. melléklet a …./2020. (…..) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

A munkahelyi étkeztetés nyersanyagnormáiról és térítési díjairól

a) Dolgozók és külső személyek élelmezési nyersanyagnormái:
1. Felnőtt reggeli
2. Felnőtt ebéd
3. Felnőtt vacsora
4. Speciális felnőtt ebéd

170, Ft/nap
290,-Ft/nap
203,- Ft/nap
334,- Ft/nap

b) Dolgozók étkeztetésének térítési díja:
1. Felnőtt reggeli nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA
2. Felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA
3. Felnőtt vacsora nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA
4. Speciális felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA
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434,- Ft nap
450,- 500,-Ft/nap
521,- Ft/nap
450,- 500,- Ft/nap”

Hatályos rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket.
Hatály: 2018.II.1. -

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 33/2016. (IX.
30.) önkormányzati rendelete
a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett, a
Kölyökmenza Kft.-vel kötött szerződés útján biztosított közétkeztetésbe bevont intézményekben (a
továbbiakban: közétkeztetésbe bevont intézmények) folyó munkahelyi étkeztetés nyersanyagnormáira, a térítési
díjakra.
2. §2 (1) A Kölyökmenza Kft. e rendeletben meghatározottakon kívül vállalkozói alapon jogosult az étkezés
megszervezésére külső személyek részére.
(2) A Kölyökmenza Kft. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dolgozói
részére a 2. melléklet b) pont 2. alpontjában meghatározott térítési díjért biztosít ebédet.

2. Munkahelyi étkeztetés
3. § (1) A munkahelyi szervezett étkeztetés igénybevételére - más gazdálkodó szervezet, intézmény
ellátottjaival vagy dolgozóival, indokolt esetben más személyekkel (pl. családtag, nyugdíjas, a továbbiakban
együtt: külső személyek) szemben elsőbbséget élvezve - a közétkeztetésbe bevont intézmények közalkalmazotti
jogviszonyban, munkaviszonyban álló dolgozói (a továbbiakban: dolgozók) jogosultak.
(2) Az étkeztetést a dolgozó akkor is igénybe veheti, ha:
a) fizetett szabadságon,
b) betegszabadságon, táppénzes állományban
van.

3. A munkahelyi étkezés normái
4. § A munkahelyi étkeztetésben elszámolható napi élelmezési nyersanyagköltség (továbbiakban: norma)
mértékét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata határozza meg. Az élelmiszer-nyersanyag költség
összegét a Közgyűlés évenként - legkésőbb április 1-jéig - felülvizsgálja, és azt az áremelkedések hatásával
összhangban - az ügyvezető és az érintett intézmények javaslatát figyelembe véve - módosítja.
5. § (1)3 A dolgozók étkeztetésénél alkalmazandó normákat a 2. melléklet a) pontja tartalmazza.
(2) A normát éves átlagban be kell tartani.
6. § Diétás étkeztetésről e rendeletben meghatározott norma betartásával kell gondoskodni.

4. Térítési díj, munkáltatói hozzájárulás
1

A rendeletet a közgyűlés a 2016. szeptember 29-i ülésén fogadta el. Az Önkormányzat által rendelkezésre
bocsátott hivatalos, 2017. január 1-jén hatályos, módosításokkal egységes szerkezetben közölt szöveg.
2
Megállapította: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2018. (I. 30.) önkormányzati
rendelete 1. §. Hatályos: 2018. II. 1-től.
3
Módosította: ugyane rendelet 12. §.
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7. § (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2)4 Ha a dolgozók a munkahelyi étkeztetést veszik igénybe, akkor arra kedvezményesen, a 2. melléklet b)
pontjában meghatározott összegű térítési díjjal jogosultak.
8. § Vásárolt élelmezés esetén a szolgáltatási feltételeket a költségvetési szerv és az adott szolgáltató közti
írásbeli megállapodásban kell rögzíteni.
9. § Az ellátottak által fizetendő térítési díjakról a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

5. Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 12. §, a 14. § és a 2 . melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.
11. §5
12. §6
13. §7
14. §8

Ács Rezső s. k.
polgármester

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2016. szeptember 30.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez9
2. melléklet a 33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez10
A munkahelyi étkeztetés nyersanyagnormáiról és térítési díjairól
a) Dolgozók és külső személyek élelmezési nyersanyagnormái:
1. Felnőtt reggeli
2. Felnőtt ebéd
3. Felnőtt vacsora
4. Speciális felnőtt ebéd

170 Ft/nap
290 Ft/nap
203 Ft/nap
334 Ft/nap

b) Dolgozók étkeztetésének térítési díja:
1. Felnőtt reggeli nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA
2. Felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA
3. Felnőtt vacsora nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA
4. Speciális felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi + ÁFA

4

434 Ft nap
450 500 Ft/nap
521 Ft/nap
450 500 Ft/nap

Módosította: ugyane rendelet 12. §.
Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 14. §. Hatálytalan: 2017. VII. 1-től.
6
Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2017. VII. 2-től.
7
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 2.
napjával.
8
Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2017. VII. 2-től.
9
Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 14. §. Hatálytalan: 2017. VII. 1-től.
10
Megállapította: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2018. (I. 30.) önkormányzati
rendelete 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2018. II. 1-től. 2017. július 1-től kell alkalmazni.
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LEVÉL
Dátum:

2020. január 20.

Oldalak száma:

1/1

Címzett:

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ács Rezső
Polgármester Úr részére
7100 Szekszárd, Pf. 83.

Feladó:

Kölyökmenza Kft.
Várhalmi Zsolt
Területi vezető
1119 Budapest, Fehérvári út 85.

Telefon:

+3620/852-7696

E-mail:

varhalmi.zsolt@hungast.hu

Telefon:
E-mail:

acs.rezso@szekszard.hu

Hiv. számuk:

Hiv. számunk:

Tárgy:

Tisztelt Ács Rezső Polgármester Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy a Hungast Cégcsoport által ellátott intézményekben 2020.02.01-től az
intézményi dolgozói étkezés árát bruttó 500 Ft-ra módosította.
Kérjük legyenek szívesek a fentiek szerint módosítani az árat!
Bármilyen felmerülő kérés, kérdés esetén állok rendelkezésükre!

Üdvözlettel:

Várhalmi Zsolt
Területi vezető

Kapják:
1.
2.
3.
4.

Címzett
Irattár
dr. Kajos Nikolett aljegyző
Tamási Anna Gazdasági Igazgatóság, igazgatóságvezető

