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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Munkatervünk alapján január hónapban felül kell vizsgálni a gyermek- és szociális étkeztetés 
térítési díjáról szóló rendeletünket.  
 
A gyermekétkeztetés előző évi feltételei nem változtak. Az árak tekintetében a vállalkozó beje-
lentette 12,1%-os áremelési szándékát. A közbeszerzés eredményeként a vállalkozó 2016. de-
cember 31-ig díjat nem emelhetett.  
A díjemelést – melyet elmondása szerint – valamennyi partnerénél azonos mértékben kíván 
végrehajtani, az áfa változások és a garantált bérminimum drasztikus emelkedése indokolja.  
 
A vállalkozó által vállalhatónak tarott 1 adagra vonatkozó díjtételek az alábbiak: 
 

Korcsoport Étkezés Nettó nyers-
anyag ktg. 

Nettó eladá-
si ár 

Áfa Bruttó el-
adási ár Ft. 

Tízórai 65,0 138,0 37,0 175,0
Ebéd 155,0 329,0 89,0 418,0

Óvodás 

Uzsonna 55,0 117,0 32,0 149,0
Összesen:  275,0 584,0 158,0 742,0

Tízórai 55,0 117,0 32,0 149,0
Ebéd 220,0 467,0 126,0 593,0

Ált.iskola 7-10 év kor-
csoport 

Uzsonna 50,0 106,0 29,0 135,0
Összesen:  325,0 690,0 187,0 877,0
Ált.iskola 11-14 kor-
csoport 

Ebéd 240,0 509,0 137,0 646,0

Felnőtt ékezés Ebéd 230,0 488,0 132,0 620,0
Szociális étkeztetés Ebéd 230,0 488,0 132,0 620,0
Szociális étkeztetés 
házhoz szállítás 

  55,0 15,0 70,0

 
Az óvodás, az iskolás gyermekek szülei intézményi térítési díjat fizetnek az étkezések után. 
 
Intézményi térítési díj az ellátás tényleges költségét tartalmazza:  

- gyermekétkeztetés esetén azonos az élelmezési nyersanyag normával, az élelmezési 
nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegével. Az élelmezéssel kapcsola-
tos rezsi költség nem hárítható át.  

A szolgáltatást végző vállalkozó a nyersanyagköltségeket nem módosította, így az áremelés  
kizárólag a rezsi díjrészeket érinti.  
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdé-
se alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, így a szociális étkezte-
tés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbö-
zete. A 115. § (9) bekezdése alapján a tervezett szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán 
felmerült ráfordítások alapján kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alka-
lommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
 
A felnőtt étkezés tartalmazza a szociális étkeztetést is. A vállalkozó nettó 488 Ft térítési díj mel-
lett biztosítja a szociális étkeztetést, mely bruttó összege 620 Ft. 
 
A szociális étkeztetést az állam is támogatja. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló, 2016. évi XC. törvény a szociális étkezés esetén 251 élelmezési nap figyelembevételével 
55.360 Ft támogatást kapunk ellátottanként. Az egy napra jutó állami támogatás megközelítőleg 
221 Ft/fő (220,5577 Ft). 
 
A vállalkozásba adást követően az önköltség könnyen kiszámítható, az állami támogatás 2017. 
évi mértéke ismert. A felmerülő 620 Ft-os költséghez adagonként 221 Ft támogatást kapunk, 
ezért javaslom, hogy a szociális étkezés térítési díja – az 1 és 2 Ft-os érmék megszűnési miatti 
kerekítési szabályok figyelembe vételével -  315 Ft (bruttó 400 Ft) összegben kerüljön megálla-
pításra.   
 
A vállalkozó az ebédet nettó 55 Ft-os díj ellenében szállítja ki az ellátottakhoz. Az önkormány-
zat által kifizetett díjtételtől magasabb összeget nem kérhet az ellátottól. A kiszállítás bruttó díja 
70,0 Ft.  
 
Intézményi térítési díjak változása a gyermekétkeztetésben 
 

Korcsoport Étkezés Nettó nyersanyag ktg. Bruttó térítési díj
Tízórai 65,0 
Ebéd 155,0 

Óvodás 

Uzsonna 55,0 
Összesen:  275,0 350,0

Tízórai 55,0 
Ebéd 220,0 

Ált.iskola 7-10 év korcsoport 

Uzsonna 50,0 
Összesen:  325,0 415,0
Ált.iskola 11-14 korcsoport Ebéd 240,0 305,0
 
 
2016. évben a Nógrád Megyei Kormányhivatal ellenőrzést végzett a Polgármesteri Hivatalban, 
a szociális étkeztetés tárgykörben. Az ellenőrzés megállapította, hogy a térítési díjakat nem a 
kerekítés szabályainak megfelelően állapítottuk meg, mivel a kiszállítás 50 Ft-os nettó költsége 
bruttóban 63,50 Ft-ot (64 Ft-ot) jelent. A havi térítési díj kiszámolása utáni kerekítés nem elfo-
gadható.  
 
A jelenlegi gyakorlat az, hogy a térítési díjat, hó közepén, előre fizetik az ellátottak. A havi térí-
tési díj megállapításánál kerül korrigálásra a az előző havi esetleges túlfizetés vagy hátralék 
összege. az ellenőrzés kifogásolta, hogy a megállapodás a térítési díjat utólagos megfizetés 
mellett tartalmazza. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993. (II.17.) Kormány rendelet 5. § (1) bekezdése alapján abban az esetben kérhető térítési 
díj előle, ha a szolgáltatás igénybevételét követő 30 napon belül nem állapítható meg a térítési 
díj.  
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A házi segítségnyújtás feladat 2016. július 1. naptól társulásban történő részvétellel történik. A 
térítési díjat már nem az önkormányzat, hanem a társulás állapítja meg. A feladatellátásra való 
hivatkozások helyi rendeletünkben okafogyottá váltak, ezek törlését kezdeményezzük. 
 
Az árváltozás miatt módosítani szükséges az ellátottakkal kötendő megállapodást és a vállalko-
zóval 2015. évben kötött vállalkozási szerződés 4. számú mellékletét is.  
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2016. január 06.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló 
5/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet 

 

3. Jogszabályi háttér:  

1993. évi III. törvény 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 
115. § (1)772 Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellá-

tások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intéz-
ményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj ösz-
szege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy 
alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatá-
sonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségeleme-
ket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 
 

4. Rendelet-tervezet 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017.(……..) önkormányzati rendelete 
A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról  

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) 
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bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva rendeli el a személyes gondoskodás körébe tarto-
zó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.  
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe 
tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki. 
 

2.§ 
 
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési nyers-

anyag  költséggel egyezően áfa nélkül 
a) óvoda   275 Ft 
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 325 Ft 
c) iskola napközi II. korcsoport (11-14. év) 345 Ft 
d) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 220 Ft 
e) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 240 Ft 

 
 
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása: 
     a) Óvoda 

tízórai 65 Ft 
ebéd 155 Ft 
uzsonna 55 Ft 
Összesen: 275 Ft 
 

      b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)   
tízórai 55 Ft 
ebéd 220 Ft 
uzsonna 50 Ft 
Összesen: 325 Ft 
 

c)      Iskola II. korcsoport (11-14. év)   
ebéd 240 Ft 

 
3.§ 

 
      (1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 315 Ft/adag,  
      (2) Szociális ebéd lakásra szállításának nettó költsége: 55 Ft/adag 
 

4.§ 
 
(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevők gyermekek személyi térítési díját az  intézményi 

térítési díj  áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a 
Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az óvoda esetében 
az intézményvezető, az iskola és a szociális étkezés esetében a pénzügyi előadó állapítja 
meg. 

 
(2) Bruttó térítési díjak: 
a)  Az óvodai étkezés bruttó díja 350 Ft, 
b)  Iskola I. korcsoport (7-10. év)  415 Ft, 
c) Iskola II. korcsoport (11-14. év)  305 Ft, 
d) Szociális étkezés 400 Ft, 
e) Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 70 Ft 
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5. §  
 

(1)  A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi térítési 
díj a  3.§ (2) –(3) bekezdése szerinti intézményi térítési díj  áfá-val növelt összege azzal, 
hogy az nem haladhatja meg a   szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra számított rend-
szeres jövedelmének 30  %-át.  

 
 (2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési díjat  

az (1) és a (2) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett ét-
kezések számának figyelembe vételével a pénzügyi előadó állapítja meg. 

 
(3) A szociális étkezés térítési díját utólag, a tárgyhót követő 15-ig kell megfizetni az önkor-
mányzat részére. 
 
 
 

6.§ 
 
 

Ez a rendelet 2017. február 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 5/2014. (III.26.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
 
           Hegedűs Ferenc                                                                               Dr. Varga Tibor 
            polgármester                                                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
 

Indokolás 

Általános indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 115.§-a tartalmazza 
a szociális étkezés tekintetében alkalmazandó térítési díjak megállapításának szabályait. A 
központi konyha 2015. évi vállalkozásba adását követően kedvezőbb lett a szociális étkezés 
önkormányzat által fizetendő költsége. A változás kerül átvezetésre jelenleg a rendeletben.  

Részletes indokolás 

1 .§-hoz 
A rendelet hatályát szabályozza. 

2-3. §-hoz 

Az intézményi térítési díjakat tartalmazza, iskolások esetén korcsoportos bontásban. 

4-5.§-hoz 
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A térítési díj megállapításának módját, felelősét tartalmazza. 
 

6.§-hoz 
A hatályba lépést szabályozza.  

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. alapján biztosítandó szociá-
lis étkeztetés felülvizsgálata indokolttá vált.. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: az állam által nyújtott szociális ellátáso-
kon felül biztosítja a lakosság részére a szociális hálót, melynek része a szociális étkezte-
tés is.  

2.) Gazdásági, költségvetési hatása: a szociális étkezés jelentős részben megtérül az ön-
kormányzatnak, ezért hatása nem jelentős. 

3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: A rendelet módosítása környezeti és egészsé-
gi hatással nem jár. 

4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 

5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív terheket 
nem okoz. 

6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: ellentmondás magasabb szintű jog-
szabállyal. 

 
 

5. Határozati javaslat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális étkezés igénybevéte-
lére szóló Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja. A 86/2015. (V. 
22.) Kt. határozattal elfogadott Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjá-
ban I/2. számú melléklete helyébe  jelen határozatban elfogadott melléklet lép. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 



Gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása        2017. 01. 27-i Kt. ülésre 

7 
 

 
I/2. számú melléklet 

Szám:          /201..                      
 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
Szociális étkeztetés biztosításáról 

 
mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi u. 20.) mint szol-
gáltatást nyújtó – képviseli Hegedűs Ferenc polgármester, másrészt, mint ellátást igénybe vevő: 
 
Név:...........................................................................  
Születési név: ...........................................................  
Anyja neve: ...............................................................  
Születési hely, idő: ....................................................  
TAJ szám: .................................................................  
Lakcím: .....................................................................  
Szám alatti lakos (továbbiakban ellátott) illetve a nevében eljáró törvényes képviselő, 
 
Név:...........................................................................  
Születési név:............................................................  
Anyja neve: ...............................................................  
Születési hely, idő: ....................................................  
Lakcím: .....................................................................  
(továbbiakban törvényes képviselő) között, az alulírott helyen és az alábbi feltételekkel: 
 
 
A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatást igénybevevő ……………..-én beadott, 
…………….. számú kérelme alapján a szolgáltató az étkeztetést …………….. időponttól,  
…………………………… településen ………………………….határozatlan időtartamra biztosít-
ja. 
 
A Szolgáltató, az étkezést (egyszeri meleg ebéd), az igénybevevő kérése szerint: helyben 
fogyasztással, elvitellel/ lakásra szállítással biztosítja. 
 
A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok 
 
 
Intézményi térítési díj 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. törvény 114. §-a szerint 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.  
Rétság Város Önkormányzat konyhája által előállított napi egyszeri meleg étel önköltsége: 
(555),-Ft.  
Az étkezés intézményi térítési díja, melyet a szolgáltatást fenntartó önkormányzat évente 
egyszer állapít meg, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás külön-
bözete.  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…..) önkormányzati rende-
lete alapján az étkeztetés intézményi térítési díja : (315),-Ft/fő/nap. 
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Személyi térítési díj 
A szociális alapszolgáltatás – étkeztetés – személyi térítési díjának megállapításánál az 
1993. évi III. törvény 116.§ (1) bekezdése szerint értelmében a szolgáltatást igénybe vevő 
személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre ju-
tó rendszeres havi jövedelmet kell megvizsgálni. 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve a szo-
ciálisan rászorult igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének, kiskorú igénybe 
vevő esetén a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 30 %-át.  
A térítési díj felülvizsgálata évente két alkalommal történhet, melynek során a Szolgáltató 
köteles értesíteni a szolgáltatást igénybe vevőt, a megállapított új személyi térítési díj ösz-
szegéről. 

A személyi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizeté-
sének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új személyi térítési 
díj megfizetésére kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.          

 
Ha a jogosult az ellátást betegség, vagy más okból nem kívánja igénybe venni, a távolma-
radást legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelentenie. 
Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a 
távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás 
idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól. 
 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jogosult az étkezés igénybe vételéért, Rétság Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos rendelete, illetve a Szociális törvény 
alapján számított személyi térítési díjat egy összegben tárgyhót követő hónap 15-ig  Rétság 
Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi u. 20.) Pénztárába, vagy a 11741031-15451615 
számú számlájára megfizetni. 
 
A személyi térítési díj összege a megállapodás megkötésének időpontjában, a Képviselő-
testületének rendelete szerint: 

       
                                  ebéd:     315 Ft/nap (bruttó 400 Ft)  
   kiszállítás                           55 Ft/nap (bruttó  70 Ft) 
  
A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vett rendszeres havi jövedelem, kiskorú 
igénybe vevő esetén a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem: 
……………………..Ft. 
 
 
Az ellátás megszűnése: 
 

• A megállapodásban rögzített ellátás megszűnik: 
 

- a kötelező önkormányzati feladat más szerv részére történő átadásával, 
- az ellátott halálával, 
- a határozott idejű szolgáltatás esetén, a megjelölt időtartam lejártával, 
- a jogosult intézménybe történő elhelyezése esetén, 
- a jogosult illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján, 
- a szolgáltatást igénybe vevő két havi személyi térítési díj fizetési kötelezettségé-

nek nem tesz eleget és tartozását a szolgáltató felszólítását követően sem ren-
dezi 

 
Az ellátás megszüntetéséről a szolgáltató írásos értesítést küld. 
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Felmondási idő 15 nap, kivéve, ha az ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy 
meghatározott időponttól kéri az ellátás megszüntetését. 
Ha a szolgáltatást nyújtó által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult illetve törvényes 
képviselője nem ért egyet az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szolgáltatóhoz 
fordulhat. 
 

Panaszok kezeléséről 
 
Az ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával a szolgáltatóhoz fordulhat. Amennyiben az 
ügyintéző a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, 
úgy az igénylő a Szociális Bizottsághoz fordulhat.  
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kí-
vánják rendezni.  
Az ellátottat a panaszai kivizsgálásában az ellátott-jogi képviselő segítheti. 
 

Személyes adatok kezeléséről 
 
A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilván-
tartja. Az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló,  
2011. évi CXII. törvény valamint az 1993. évi III. törvény előírásainak megfelelően titkosan ke-
zeli. 
 

Adatváltozások bejelentéséről  
 
Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi viszo-
nyaiban beállt változásról 15 napon belül a szolgáltatót értesíteni. 
 

Egyéb rendelkezések 
 
E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 1993. évi III. 
törvény, a 29/1993. (II.17.) sz. Kormányrendelet, a 9/1999. (XI.24.) sz. SZCSM. rendelet és az 
1/2000. (I.7.) sz. SZCSM rendelet az irányadó. 
 
A felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben meg-
egyezőt - jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Az ellátást igénybe vevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy más önkormányzat-
nál, illetve ellátónál a szociális étkezést nem veszi igénybe.  
 
 
Dátum: 
 
 
______________________________________________ ______________________  
               Ellátott/ Ellátott törvényes képviselője                                   Polgármester 
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6. Határozati javaslat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az EBM TRADE Szolgáltató Kor-
látolt Felelősségű Társasággal Rétság illetékességi területén közétkeztetés biztosítására meg-
kötött szerződés 4. számú mellékletének módosításáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítá-
sát – mely az eredeti szerződés 4. számú mellékletét módosítja – jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a  szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
1. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről a 
Rétság Város Önkormányzata 
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Adószám: 15735492-2-12 
Számlaszáma: 11741031-15451615 
Tel.: 35/550-100 
Fax.: 35/350-713 
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
(továbbiakban mint Megrendelő) 
 
másrészről: 
Név: EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím: 1089 Budapest, Visi I. u. 7. I/2. 
Cégjegyzékszám: CG.01-09-945828 
Adószám: 22944386-2-42 
Telefon: 06/20/999-6443 
Fax: 06/32/370-406 
Képviseli: Bagó István ügyvezető igazgató 
(továbbiakban mint Vállalkozó) 
 
között (továbbiakban együtt: Felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az I. pontban 
megjelölt szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. 
 
 

I. 
ELŐZMÉNYEK 

 

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 121.§ (1) bek. b.) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 
„Vállalkozási szerződés Rétság Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül 
közétkeztetési szolgáltatás ellátására, az önkormányzati főzőkonyha és étkezde üzemeltetésével, 
a bérleti díj megfizetésével” tárgyában. A Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás 
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nyertesének. Felek az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a 
nyertes ajánlatban foglaltak alapján szerződést kötöttek. 

 

1.) A közétkeztetésre szóló szerződés 4. melléklete helyébe jelen szerződés-módosítás 
melléklete lép. 

2.) A közétkeztetésre 2015. évben megkötött szerződés további pontjai változatlanul 
fennállnak. 

 

 

Rétság, 2017. ………………………………… 
 
 
 
 
…………………………………………         …………………………………………… 
                       Megrendelő                                                          Vállalkozó  

 
4. számú melléklet 

 
 
 
A közétkeztetés díjtételei 1 adagra vonatkozóan, forintban 
 
 

Korcsoport Étkezés Nettó nyers-
anyag ktg. 

Nettó eladá-
si ár 

Áfa Bruttó el-
adási ár Ft. 

Tízórai 65,0 138,0 37,0 175,0
Ebéd 155,0 329,0 89,0 418,0

Óvodás 

Uzsonna 55,0 117,0 32,0 149,0
Összesen:  275,0 584,0 158,0 742,0

Tízórai 55,0 117,0 32,0 149,0
Ebéd 220,0 467,0 126,0 593,0

Ált.iskola 7-10 év kor-
csoport 

Uzsonna 50,0 106,0 29,0 135,0
Összesen:  325,0 690,0 187,0 877,0
Ált.iskola 11-14 kor-
csoport 

Ebéd 240,0 509,0 137,0 646,0

Felnőtt ékezés Ebéd 230,0 488,0 132,0 620,0
Szociális étkeztetés Ebéd 230,0 488,0 132,0 620,0
Szociális étkeztetés 
házhoz szállítás 

  55,0 15,0 70,0

 


