
2. számú napirend 
 
Előterjesztés 
 
Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 13-ai 
ülésére 
Tárgy: Vásárolt élelmezés biztosítása, térítési díjrendelet módosítása 
Készítette: dr. Nagy Zsolt aljegyző 
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az óvoda és konyha felújítása miatt szeptember 1-től nem tudja az önkormányzat 
biztosítani a gyermekétkeztetést a saját konyhán. A feladat megoldása kötelező, 
ezért vásárolt élelmezéssel tudjuk megoldani az átmeneti időszakot, ami 
előreláthatólag 1 év.  
Ajánlatot kértünk be 3 helyről. Sajnos csak 2 ajánlat érkezett, az Esztergom-
kertvárosi Bőség Konyha a szállítást nem tudta megoldani.  
 
A mellékelt ajánlatok érkeztek a Kölyök Kft-től (Tatabánya) és Pánczél Szolgáltató 
Kft-től. A legjobb ajánlatot a Kölyök Kft adta.  
 
Javaslom, hogy a gyermekétkeztetést a legjobb ajánlatot adó céggel kössük meg. 
Szükséges meghatározni a vendég étkeztetés díját is. Javaslom elfogadni a lenti 
határozati javaslatokat és rendelet-tervezetet. A rendelet-tervezetben a díjak 
annyiban változnak, hogy ott az 1 és 2 forintos érmék bevonása következtében 
szükséges kerekítés szabályiról szóló, a 2008. évi III. tv. rendelkezéseit kell 
figyelembe venni.  
 
Határozati javaslat: 
 
1. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés 
biztosítására, 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig, az 
ajánlatban foglaltak szerint, határozott idejű szerződést köt a Kölyök Kft-vel.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására  
 
Határidő: 2022. szeptember 1 
Felelős: polgármester 
 
2. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alkalmazotti és 
vendégétkeztetés díját 2022. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 
Ebéd: 515 Ft + áfa 
 
Határidő: 2022. 09. 01. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 



 
 
 

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022(VII. …..) önkormányzati rendelete 

az étkezési térítési díjakról szóló 14/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdés e) 
pontjában, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna területén fennálló fegyveres 
konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló a 180/2022. (V.24.) Kormányrendelet 4. §-a alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Az étkezési térítési díjakról szóló 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba, és hatályát veszti a 
hatálybalépést követő napon.  
 
 
 
  Kókai Rita      Mike Hajnalka 
  polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetése: 2022……. 
 

Mike Hajnalka 
                 jegyző 
 

 

1. melléklet  

 

Óvodás gyermekétkeztetés térítési díja 
 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/650809#SZ4


Étkezés megnevezése Térítési díj (Ft) 

tízórai 100 

ebéd 275 

uzsonna 80 

Napi étkezés összesen 455 

 
 

Általános iskolás gyermekétkeztetés térítési díja 
 

Étkezés megnevezése Térítési díj (Ft) 

tízórai 115 

ebéd 310 

uzsonna 95 

Napi étkezés összesen 520 

 

Óvodás diétás gyermekétkeztetés térítési díja 
 

Étkezés megnevezése Térítési díj (Ft) 

tízórai 120 

ebéd 330 

uzsonna 95 

Napi étkezés összesen 545 

 
Általános iskolás diétás gyermekétkeztetés térítési díja 

 

Étkezés megnevezése Térítési díj (Ft) 

tízórai 135 

ebéd 370 

uzsonna 110 

Napi étkezés összesen 615 

 
 
 
Gyermely, 2022. július 8. 
 
Kókai Rita 
polgármester 
 


