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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

Az előterjesztés új rendelet alkotására tesz javaslatot a munkahelyi étkeztetéssel
kapcsolatban, tekintettel arra, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági
társaságokra, valamint a Diákétkeztetési Kft-re a tervezet hatálya nem terjed ki.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2007-ben alkotta meg az
önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.)
önkormányzati rendelet. A rendelet megalkotásakor (2007-ben) a közétkeztetést a
Diákétkeztetési Kft. végezte, így a saját dolgozóira is kiterjedt a rendelet hatálya, ezért
kerültek a helyi jogszabály szövegezésébe az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági
társaságok munkahelyi étkeztetésére vonatkozó rendelkezések. Mivel a hatályos rendelet
címében is található erre utalás, ezért szükséges az új rendelet elfogadása, a hatályos
rendelet szövegezése mentén. Indokolja továbbá az új rendelet alkotását az is, hogy a
rendelet hatálya az önkormányzat által a Kölyökmenza Kft.-vel 2016. február 26-án kötött
szerződésben meghatározott intézmények dolgozóira terjedhet ki, hogy ne legyen
félreérthető és ellentétes a két jogi szabályozó eszköz közötti szövegezés.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. április 28-i ülésén
döntött az önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében álló intézményeknél és az
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés
nyersanyagnormáiról
és
térítési
díjairól.
Az
elfogadott
rendelet-módosítás
eredményeképpen 2016. április 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig az intézményi
dolgozók kedvezményes áron, azaz bruttó 450 forintért vehették igénybe az ebédet.
A Kölyökmenza Kft. ügyvezetője – az előterjesztés mellékletét képező e-mailben tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2016. 02. 26-i szerződésben foglalt intézmények
alkalmazottai részére az ebédet 2017. június 30-ig továbbra is bruttó 450 forintos áron
kívánja biztosítani. Mindezek alapján elkészítettük az új helyi önkormányzat rendelettervezetet, mely szerint az alkalmazotti ebéd (normál és diétás is) az intézményekben 2016.
szeptember 1. napjától 2017. június 30. napjáig bruttó 450 forint. Ezt követően a jelenleg
hatályos rendelet 1. mellékletben meghatározott díjak lépnek hatályba.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.”
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az új rendelet társadalmi hatása a
szolgáltatást igénybe vevő, térítési díjat fizetőknél mutatható ki. Gazdasági, költségvetési
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hatása a szolgáltatónál, illetve a szolgáltatást igénybe vevő alkalmazottak körében lesz
kimutatható.
b) Környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az új jogszabálynak adminisztratív terheket
befolyásoló hatása az 1. melléklet hatályba lépését követően lesz kimutatható, az új térítési
díjak elektronikus rendszerbe történő felvezetésekor.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségessége abban mutatható ki, hogy
2016. március 16-tól új szolgáltató látja el az önkormányzat fenntartásában működő
intézményekben a közétkeztetést és az intézményi alkalmazottak részére 2016. szeptember
1-jétől továbbra is 450 Ft-os áron kívánja biztosítani az ebédet. A jogalkotás elmaradásának
várható következménye, hogy a hatályos rendeletben szereplő - 2016. szeptember 1-jétől
megemelésre került - díjak eltérnek a szolgáltatást nyújtó Kölyökmenza Kft. által ajánlott,
alacsonyabb összegű díjaktól. A jogszabály megalkotását továbbá indokolja, hogy a jelenleg
hatályos rendelet olyan rendelkezéseket tartalmaz, melyek a gyakorlattal nem egyeznek,
mely jogbizonytalanságot eredményez.
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 Pénzügyi Bizottság, valamint a Humán Bizottság a közgyűlés
hetében tárgyalja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet
fogadja el.
Szekszárd, 2016. szeptember 16.

Ács Rezső
polgármester

3
280elot

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének ……/2016. (…..) önkormányzati
rendelete a munkahelyi étkeztetés
megszervezéséről
(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 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, valamint a munkáltató által nyújtott
hozzájárulásra.
2. § A Kölyökmenza Kft. e rendeletben meghatározottakon kívül vállalkozói alapon jogosult
az étkezés megszervezésére külső személyek részére.
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)
b)
c)
d)

fizetett szabadságon,
fizetés nélküli szabadságon,
betegszabadságon, táppénzes állományban,
szülési vagy gyermekápolási szabadságon van.

(3) A dolgozó a munkaideje – ideértve a rendkívüli munkavégzés, ügyelet, készenlét
időtartamát is – alatti étkeztetés igénybevételére jogosult.
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(4) A (3) bekezdésben foglalt ellátásra jogosultak azok a nyugdíjasok is, akik a
közétkeztetésbe bevont intézménytől mentek nyugdíjba, és az étkeztetésüket a korábbi
munkáltató vezetője – a Kölyökmenza Kft. ügyvezetőjével (a továbbiakban: ügyvezető)
egyetértésben - engedélyezi.
4. § Az ügyvezető biztosíthatja, hogy a konyhák, éttermek (a továbbiakban: konyhák)
szolgáltatásait külső személyek is igénybe vegyék, ha azt a konyhák működési engedélyében
rögzített teljesítő képességhez viszonyított szabad kapacitás lehetővé teszi. A nyújtott
szolgáltatást az intézményi ellátottak, illetve dolgozók étkeztetésének hátránya nélkül, a
biztonsági, egészségügyi, stb. előírásokat meghatározó jogszabályok betartásával kell
megszervezni.
3. A munkahelyi étkezés normái
5. § 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 1jéig – felülvizsgálja, és azt az áremelkedések hatásával összhangban – az ügyvezető és az
érintett intézmények javaslatát figyelembe véve – módosítja.
6. § (1) A dolgozók étkeztetésénél alkalmazandó normákat az 1. melléklet a) pontja
tartalmazza.
(2) A normát éves átlagban be kell tartani.
7. § Diétás étkeztetésről e rendeletben meghatározott norma betartásával kell gondoskodni.
4. Térítési díj, munkáltatói hozzájárulás
8. § (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2) Ha a dolgozók a munkahelyi étkeztetést veszik igénybe, akkor arra kedvezményesen, az 1.
melléklet b) pontjában meghatározott összegű térítési díjjal jogosultak.
9. § Vásárolt élelmezés esetén a szolgáltatási feltételeket a költségvetési szerv és az adott
szolgáltató közti írásbeli megállapodásban kell rögzíteni.
10. § Az ellátottak által fizetendő térítési díjakról a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet rendelkezik.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 13. §, a 15. § és a 2 . melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.
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12. § Az 1. melléklet szerinti nyersanyagnormákat és térítési díjakat 2016. szeptember 1.
napjától kell alkalmazni.
13. § A 6. § (1) bekezdésében és a 9. § (2) bekezdésében az „az 1. melléklet” szövegrész
helyébe az „a 2. melléklet” szöveg lép.
14. § Hatályát veszti:
1. az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés
megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelet,
2. az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés
megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) szekszárdi ör. módosításáról szóló 14/2008.
(II. 29.) szekszárdi ör.,
3. az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés
megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) rendelet módosításáról szóló 10/2009. (III.
30.) szekszárdi ör.,
4. az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés
megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) szekszárdi ör. módosításáról szóló 6/2010.
(III. 9.) önkormányzati rendelet.
15. § Az 1. melléklet 2017. július 1-jén hatályát veszti.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Molnár Kata
jegyző

6
280elot

1. melléklet a ……./2016. (……) 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

434,- Ft nap
450,- Ft/nap
521,- Ft/nap
450,- Ft/nap
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2. melléklet a ……/2016. (………..) 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

434,- Ft nap
742,- Ft/nap
521,- Ft/nap
855,- Ft/nap
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