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Az előterjesztés tárgya:  Élelmezési norma emelése  
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Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. számú melléklet  IV/C 15. 
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Meghívott:  
Peti Bálint – MEVID Zrt. kereskedelmi igazgató 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky 
u. 14-16. 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati köznevelési intézmények étkeztetését biztosító MEVID Zrt. 
kezdeményezte az élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálatát, és normaemelésre tett 
javaslatot. 
 
A 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának élelmiszer biztonsági feltételeit szabályozza. A rendelet hatályon kívül helyezte a 
67/2007. (VII.10.)  GKM-EüM-FVM-SZMM rendeletet, amely korábban tartalmazta a 
közétkeztetésre vonatkozó korcsoportonkénti energia-tápanyag beviteli, illetve élelmiszer-
nyersanyag felhasználási ajánlásokat is. Ezt követően az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
ajánlást adott ki a közoktatási, az egészségügyi, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatást nyújtó intézményekben az ételek elkészítéséhez és felszolgálásához.  
 
Az ajánlások betartását a területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi 
szakigazgatási szerve évente legalább egyszer ellenőrzi, de a közétkeztetést biztosító 
szolgáltatók önellenőrzéseket is kötelesek végezni. 
 
A Képviselő-testület a 48/2008. (IV.3.) számú határozatában szabályozta az élelmezési norma 
emelését legutóbb, amelyet a többszöri áremelés miatt szükséges módosítani. A 
nyersanyagnorma emelésének mértékét az alábbi táblázat szemlélteti. A szolgáltató által 
javasolt nyersanyagnorma összege megegyezik a Pécs városában alkalmazott 
gyermekétkeztetés normájával. A szolgáltató a javaslat elkészítésénél figyelembe vette az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal Élelmezés ellátásra vonatkozó ajánlását, valamint a 
vonatkozó szakhatósági előírásokat. 
 

 Jelenlegi Norma 
(Ft) + ÁFA 
(2008-tól)  

 

Javasolt 
Norma (Ft) + 

ÁFA 

Emelés mértéke 

Óvoda    
Tízórai 50 60  

14 %      Ebéd 150 165 
Uzsonna 50 60 

Általános Iskola    
Tízórai  54,17 70  

15,6 % Ebéd 212,5 240 
Uzsonna 54,17 60 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az élelmezési norma 
megemelését és az alábbi határozatot hozza:  
 
A Képviselő-testület a fenntartásában lévő köznevelési intézményekben az élelmezési norma 
összegét 2012. december 1. napjával az alábbiak szerint állapítja meg:  



  
2012. december 1. napjától alkalmazott 

norma összege (Ft) + ÁFA 

Óvoda  
Tízórai 60 

     Ebéd 165 
Uzsonna 60 

Általános Iskola  
Tízórai  70 
Ebéd 240 
Uzsonna 60 

 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a normaemelés mértékéről az intézmények 
vezetőit, valamint a szolgáltató MEVID Zrt.-t értesítse. 
 
Határidő:  2012. december 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    
 
K o m l ó, 2012. november 13. 
 
        Polics József  

polgármester 
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