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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. november 25-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat az étkezési nyersanyagnorma megállapítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Készítette: dr. Sivák Anita jegyző 

Vámosi-Sándor Annamária irodavezető helyettes 

Kissné Juhász Marianna gazdasági vezető 

Véleményezte: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Ikt. szám: I/10520-2/2021. 

       

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal köteles felülvizsgálni a költségvetési 

intézményeknél alkalmazott, az ellátottakat érintő nyersanyagnormát és dönthet azok 

módosításáról. 

 

A Városgondnokság által vezetett főzőkonyhákon az ellátottak nyersanyag normáját 2022. 

január 01-től kezdődően korosztálytól függően 7-10%-os mértékben indokolt módosítani. A 

konyhákat üzemeltető intézmény a nyersanyagnorma emelésére irányuló javaslatában 

figyelembe vette a 2021. évi áremelkedéseket, valamint a 2022. évben várható inflációt. A 

korcsoportok tekintetében eltérő mértékben javasolt emelés oka az, hogy a napi 

energiaszükséglet különbözősége miatt eltérő mennyiségű és tápanyag tartalmú étkezést kell 

biztosítani a 37/2017. (IV. 30) EMMI rendelet szabályainak maradéktalan betartása 

érdekében.  

2021. évben is szükséges volt a nyersanyagnormát az alapanyagok piaci árának változása 

miatt emelni, azonban a vírushelyzet okozta korlátozó szabályok a térítési díjak ehhez történő 

igazítását nem tették lehetővé. A térítési díjak nyersanyagnormához való igazítására a jelenleg 

hatályos jogszabály értelmében továbbra sincs lehetőség, 2022. június 30-ig nem emelhető a 

térítési díj összege. 

 

A Városgondnokság a 2022. január 1-től érvényes nyersanyagnorma emelésre az alábbiak 

szerint tett javaslatot: 

 

A bölcsődei ellátottakra vonatkozóan a nyersanyagnorma a napi étkezésekre lebontva az 

alábbiak szerint alakul: reggeli 75 Ft, tízórai 50 Ft, ebéd 215 Ft, uzsonna 100 Ft. 

A napi négyszeri étkezést tekintve a bruttó térítési díj 495 Ft/fő összeg marad.  

 

Az óvodai étkezők esetében a nyersanyagnorma az alábbiak szerint alakul: tízórai 115 Ft, 

ebéd 215 Ft, uzsonna 100 Ft. A napi háromszori étkezést tekintve a bruttó térítési díj 483 Ft/fő 

összeg marad.  

 

A 7-10 éves korosztályba tartozó gyermekre vonatkozóan 490 Ft/fő/nap nyersanyagköltségre 

tett javaslatot, melyből a tízórai 110 Ft ,az ebéd 285 Ft, az uzsonna 95 Ft egy napra jutó 

nyersanyagnormáját képezi. A napi háromszori étkezést tekintve a bruttó térítési díj 527 Ft/fő 

összeg marad.  
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A 11-14 éves korosztály számára egy napra, egy főre jutó javasolt nyersanyagköltség 520 Ft, 

amelyen belül a tízórai 110 Ft, az ebéd 315 Ft, az uzsonna 95 Ft, a teljes étkezés bruttó 

étkezési díj 559 Ft/fő összeg marad. 

  

A 15-18 éves korosztályra vonatkozóan a nyersanyagköltség egy főre jutó összege 390 Ft, a 

térítési díj bruttó összege 425 Ft/fő/nap összeg marad. 

 

Az intézményvezetői hatáskörbe tartozó, felnőtt étkezést igénybe vevők – ide nem értve a 

szociális étkeztetésben igénybe vevők körét - étkezés nyersanyagköltségét 390 Ft/nap/fő 

összegben határozta meg az intézmény, a rezsiköltség 310 Ft, a bruttó térítési díj összege 890 

Ft/fő marad.  

 

Az étkezési nyersanyagnorma összegét határozatban kell megállapítani, amely jelen 

előterjesztés mellékleteit képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataikkal 

kiegészíteni és a határozati-javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2021. november 18. 

 

 

 

        Tóth József 

            polgármester 
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Határozati javaslat 

……../2021. (………….. sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési nyersanyagnorma 

megállapításra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1., A Képviselő-testület a Városgondnokság által üzemeltetett konyhákra vonatkozóan 2022. január 1-

től az alábbiak szerint határozza meg az étkezési nyersanyagnorma összegét:   

1./            Napsugár Óvoda és BölcsődeNapsugár Óvoda és Bölcsőde konyha

A./   Megnevezés B./  Nyersanyagnorma nettó összege

a./  óvodás gyermekek (teljes étkeztetés)

     - tízórai

     - ebéd

     - uzsonna

b./  bölcsödés gyermekek (teljes étkeztetés)

     - reggeli

     - tízórai

     - ebéd

     - uzsonna

2./               Vásárhelyi Pál Általános IskolaVárosgondokság által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában üzemeltetett konyha

A./   Megnevezés

a./ 7-10 éves gyermekek (teljes étk.)

     - tízórai

     - ebéd

     - uzsonna

b./ 11-14 éves gyermekek  (teljes étkezés)

     - tízórai

     - ebéd

     - uzsonna

c./ 15-18 éves gyermekek 

     - ebéd 390

95

110

315

95

390

520

490

110

285

adatok Ft-ban

B./  Nyersanyagnorma nettó összege

430

115

215

100

440

75

50

215

100

 

 

 

2., A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a fentiekben szereplő 

nyersanyagnorma szabályozás alkalmazásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Csibi Lajos intézményvezető 
 

 

 

 

 

 


