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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Társulási Tanács elé megtárgyalásra az S-FOOD Gastronomy Kft. 

közétkeztetési szolgáltatási díj emeléséről szóló ajánlatát. 

 

1. Előzmények 

 

Az S-FOOD Gastronomy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119  Budapest, Fehérvári út  85.) 

az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulással 2019. október 21-

én megkötött szolgáltatási szerződés 5. pontja értelmében a szolgáltatási díjat minden évben 

egy alkalommal a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos szakmai inflációs 

rátával megemelheti. Ennek mértéke a KSH adatközlése szerint szociális (házon kívüli) 

étkezésre vonatkozóan: 8 %. 

Az S-FOOD Gastronomy Kft. a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott hivatalos 

adatközlőjében szereplő inflációnövekedésnek megfelelő százalékkal emelte a házon kívüli 

étkeztetés díját a mellékletben szereplő kimutatásnak megfelelően. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. 

§  (1) bekezdése értelmében a fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások 

intézményi térítési díját, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a 

központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az 

intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként 

(ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) 

közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett 

adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben 

egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  115. 

§  (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési 

díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az 

intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az 

intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.  
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A Társulási Megállapodás 11.3.2. pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Társulási Tanács 

előzetes véleményének kikérését követően, Enying Város Önkormányzata rendeletet alkot. 

 

Tekintettel arra, hogy Enying Város Önkormányzata 3/2020. (I. 30.) önkormányzati 

rendeletével már módosította a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások 

intézményi térítési díjairól szóló 17/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendeletet, a térítési díj tárgy 

évben történő további korrigálására lehetőség nincs, azt legkorábban 2021. évben lehet 

módosítani.  

Fentiekre tekintettel kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen a mellékelt határozati 

javaslatot elfogadni. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

-A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:- A 

szolgáltatási díj emelkedésének hatása az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményi Társulás  2020 és 2021. évi költségvetésében módosításra illetve betervezésre kerül. 

Felhívom a Tisztelt Társulási Tanács figyelmét, hogy a díjemelés elsősorban Enying Város 

Önkormányzatát érinti.  

 

 

4. Melléklet:  

- határozati javaslat 

- tájékoztató levél 

- szolgáltatási szerződés 

-Enying Város Önkormányzatának   238/2020 (IX.30.)  határozata  

 

Enying, 2020.10 08. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Viplak Tibor 

elnök s. k. 

  



Határozati javaslat 

 

Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási 

Tanácsának   / 2020. (X.16.)  határozata a közétkeztetési szolgáltatási díj emeléséről  

 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 

1. elfogadja az S-FOOD Gastronomy Kft. és az Enying Mikrokörzeti Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményi Társulás között létrejött szerződésben foglaltak szerinti 

egyszeri, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos infláció emelkedés 

mértékével növelt, 2020. november 1. - 2021. október 31. közötti időszakra vonatkozó 

vállalkozási díjemelés mértékéről szóló tájékoztatásban foglaltakat, 

 

2. felkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a döntésről Enying Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületét. 

 

3. Felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzőjét, hogy 

szolgáltatási díj emelkedésének hatását az Enying Mikrokörzeti Szociális- és 

Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2020 és 2021. évi költségvetésében szerepeltesse.  

 

Felelős: Viplak Tibor elnök, Dr. Bodor Katalin munkaszervezeti feladatokat ellátó 

polgármesteri hivatal jegyzője 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 






















