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Tisztelt Képviselő-testület! 

Dombóvár Város Önkormányzata részére az Eatrend Kft. a 2020. október 9-én kötött 

vállalkozási szerződés alapján a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó 

szolgáltatást nyújt 2021-től. 

A szerződés 21. pontja értelmében minden év április 1-jével, de legkorábban 2022. 

április 1-jével a KSH által közzétett hivatalos inflációs ráta mértékével a szerződés 

módosítása nélkül megemelhető a nyersanyagnorma díja, amennyiben a vállalkozó 

ezirányú igényét legkésőbb a tárgyév január 31-ig jelzi a megrendelő felé. 

A vállalkozási szerződés 22. pontja alapján ha a szolgáltatás ellátását érintően jelentős 

jogszabályváltozás vagy egyéb árat jelentősen befolyásoló körülmény (minimálbér-

emelkedés, stb) következik be, a vállalkozó jogosult az egységárak változtatására vo-

natkozóan minden év szeptember 30-ig javaslatot tenni a közétkeztetési alapanyag 

ágazatra a KSH által közzétett árváltozások mértékében. 

A vállalkozó szerződésmódosítás iránti kérelemmel fordult Dombóvár Város Önkor-

mányzatához 2023. január 1-jétől a díjak indexálása érdekében.  

A kérelem indokai a következők: 

− Az élelmiszerek 2022. szeptemberében 35,2%-os emelkedést mutattak a 

2021. év azonos időszakához képest a KSH gyorsjelentése alapján. Ezen 

belül az alábbi alapélelmiszerek drágulása különösen magas: kenyér 76,2%, 

sajt 68%, margarin 61,2%, száraztészta 60,2%, tojás 53,7%, sertéshús 

22,4%, baromfihús 42,9%, péksütemények 48,1%, tejtermékek 66,3%. 

− A 2022. július 30-án megjelent 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet meg-

szüntette a nem természetes személyek hatósági áras üzemanyag beszerzé-

sének lehetőségét. Emiatt a 480 Ft/l helyett 825,9 Ft/l áron tudnak üzem-

anyagot vásárolni. Az áremelkedés mértéke 72,06%. 

− A 2022. évben az infláció növekedése, valamint a jelenleg érezhető gazda-

sági hatások olyan mértékű áremelkedést generálnak a beszállítói oldalon, 

amit a vállalkozó a 2020. évben meghatározott árazással nem tud kompen-

zálni. Az inflációs hatás elsősorban a nyersanyagok és az energia drágulá-

sában mutatkoznak meg. 

A vállalkozás a fenti indokok alapján 30%-os indexálási kérelemmel fordul az önkor-

mányzathoz, mely alapján a szerződésben rögzített nettó szolgáltatási árak összességé-

ben 30%-kal emelkednének, ezzel együtt a nettó nyersanyagnorma is 30%-kal emel-

kedne. 

 

A kérelemben felhozott indokok objektívek, valósak, továbbá a vállalkozó által előre 

nem láthatóak, és részére fel nem róhatóak. A vállalkozási szerződés 21. pontjában 

meghatározott inflációs ráta mértéke a KSH gyorsjelentése szerint 35,2%, így a kére-

lemben kért nyersanyag normára vonatkozó 30%-os emelési igény a szerződés módo-

sítása nélkül is végrehajtható lenne. A jelenlegi piaci környezetet megvizsgálva a kére-

lemben írt 30%-os mértékű indexálás esetén a gyermekétkeztetési szolgáltatási díj 

megfelelne a piaci szereplők általi árképzésnek. A fenti indokok ellenére a vállalkozói 
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díj növelésre vonatkozó kérelemben írt 30%-os indexálással szemben 20%-os mértékű 

díjemelés elfogadását javaslom 2023. január 1-jétől. 

 

Határozati javaslat 

a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételkészítési és konyhaüzemeltetési szolgálta-

tások nyújtásával összefüggő díjak felülvizsgálatáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkor-

mányzata és az Eatrend Kft. között a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételkészítési, 

illetve konyhaüzemeltetési szolgáltatások nyújtására létrejött szerződésben foglalt net-

tó díjtételekkel összefüggésben 2023. január 1-től kezdődően jóváhagyja a 20%-os 

nettó díjnövekményt az alábbiak szerint: 

 

A hatályos szerződés 20. pontjában részletezett nettó adagárak 20%-kal növekednek 

úgy, hogy ebből a nyersanyagnorma mértéke 30%-kal nő. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosítá-

sának aláírására. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
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