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1. Farmos Község

1. Önkormányzat

 

 

2. J e g y z ő k ö n y v

 

 

2.  Készült: Farmos község Önkormányzat Képviselő testületének 2008. szeptember 1-én 

17.00.  

                órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.

 

Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,Árva Zsolt alpolgármester Bertalan Ignác, Kaszás 

Zoltánné, Kézér Imre, Miknai Ferenc, Rózsavölgyi Géza, Tarjáni Zsolt, Tarkó Gábor, Vincze 

Tamás képviselők.

 

Igazoltan távol:  Dr. Ács Attila, Illing Szabolcs képviselők

 

Tanácskozási joggal: dr. Busai György jegyző

 

Boros Zoltán polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adriennt, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarkó Gábor képviselőt. 

 

Napirend: 

 

1./ Intézményi étkezési nyersanyag normák módosítása

    Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendre, a jegyzőkönyvvezetőre és 

hitelesítőre tett javaslattal kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 

 

96/2008.(IX.01.) sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-

testülete a napirendi pontra, jegyzőkönyvvezetőre 

és jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot 

elfogadta. 

 

 

Boros Zoltán polgármester: Napirendi pont előtt felhívja a lakosok figyelmét a parlagfű 

elleni védekezésre. A Földhivataltól 2008. szeptember 8-án fogják ellenőrizni a külterületi 

ingatlanokat, ezért mindenkit arra kér, akinek parlagfű van a külterületi ingatlanán, hogy ezen 

időpontig végezze el a letakarítását. 
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Napirend: 

 

1./ Intézményi étkezési nyersanyag normák módosítása

     Előadó: polgármester

 

Boros Zoltán polgármester: A Pénzügyi bizottság már tárgyalta a múlt hét folyamán 

az intézményi étkezési nyersanyag normák módosítását, az előterjesztés ennek 

megfelelően került a testület elé, mely 2008. október 1-től lépne életbe. Kéri, a kérdéseket, 

hozzászólásokat. 

 

Kaszás Zoltánné képviselő: A testületi tagok jelen voltak a pénzügyi bizottsági ülésen, de 

szeretné, ha a tv nézők kedvéért elmondanák, hogy miért van szükség az emelésre, mit fog 

fedezni. Azt mindenki tudja, hogy nagy hiánnyal szenved a község minden téren, és hogy 

az étkezésre befizetett összegek nagyon kis hányadát fedezik annak amibe az étkezés kerül, 

ez az emelés fogja-e fedezni, vagy még most is hozzá kell tenni a község, az Önkormányzat 

részéből? Jó lenne ha erről részletesen beszámolna valaki, mert nagyon sokan nem tudják a 

faluban. 

 

Boros Zoltán polgármester: Elgondolkodtató és megfontolandó, hogy az étkezési nyersanyag 

normához mennyit tesz hozzá az Önkormányzat. Ezért a térítési díjért megfelelő kalória 

tartalommal tízórait, ebédet, uzsonnát kap a megrendelő. 

A vendégebédnél található az a tétel, amikor már majdnem a piaci árat kell megfizetni. 

Tudja, hogy nagyon nehéz lesz mindenkinek az áremelést kigazdálkodni, de a 

kereskedelemben bekövetkező áremeléseket követni kell. A háromszori étkezés ára 332 Ft-ról 

382 Ft-ra történő emelés nem olyan nagy tétel. Ez 20 napra 1.000 Ft, ami két doboz cigaretta 

ára. 

 

Kézér Imre képviselő: Kérdése, hogy az intézményi étkezési nyersanyag normái, az 

intézményi étkezési térítési díjak, nem?

 

dr. Busai György jegyző: Nyersanyagnorma ára, azért Ft-ban van meghatározva. Hozzáteszi a 

testületnek, hogy ez rendelet módosítás, a meghozatalához minősített többségre lesz szükség. 

Azt jelenti az intézményi térítési díj, hogy ennyi az intézmény által felhasználható összeg, 

a személyi térítési díj ettől eltérő, személyi térítési díj pedig az, amikor rászorultsági alapon 

valaki megkapja rá a kedvezményt akár 50%, 100%-ban. 

 

Kaszás Zoltánné képviselő: Kérdése, hogy havonta mennyibe kerül az Önkormányzatnak amit 

hozzá kell tenni?

 

Boros Zoltán polgármester: Nem tudja most megmondani, ki fogja számolni. 

 

Kézér Imre képviselő: Szeptemberben jelentős élelmiszer áremelések várhatóak. Kérdése, 

hogy van-e ez már valamilyen szinten kalkulálva?

 

Boros Zoltán polgármester: Nincs, még eddig nem tudtak róla, hogy jelentős változás lesz. 

 

Árva Zsolt alpolgármester: A bizottsági ülésen Illing úrral a K&H jelzett inflációja alapján 

lettek számolva 12, ami még változhat, tehát valami kalkuláció volt erre. 
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dr. Busai György jegyző: Az inflációs rátával emelkedett a térítési díj, főleg a gyermekeket 

érintő része, valamint gázáremelésről lehetett tudni és annak a vonzatát 3-4%-ot becsültek, 

ezért van az, hogy 15% körül emelkedett a gyermekek térítési díja, illetve a felnőtteké annál 

magasabban, de csak a vendégebéd lett csak szinte piaci árra hozva, de a piaci árnál még az is 

kevesebb. 

 

Kézér Imre képviselő: A felnőtt étkezésnél nagyobb emelést javasolna, ebédnél 465 Ft helyett 

540 Ft-ot, és a tízórai, uzsonnánál 155 Ft helyett 180 Ft-ot. Próbált számításokat végezni 

ebben a kérdésben, hiányosságai vannak, a 2007. évi kiszolgáltatott étel adag bevételi oldala 

20.573.208 Ft, 15%-os emelésnél 23.658.950 Ft, tehát kb. 3 millió Ft-os emelkedést jelent, 

25%-os emelésnél ez már 25.716.510 Ft. A 2008. évi adagok, a 2007. 1-5. hó között lévő 

adatokat tudta összehasonlítani a 2008. 1-5 hóval, itt 13-14% elvi síkon emelés mutatható 

ki, amely vagy csökkenni fog az áremeléssel, vagy stagnálni. Hozzávetőlegesen 20 %-os 

növekedést jelent az igénybevételnél, 25%-os emelésnél 25.716.510 Ft, ha ezt a vélhető 

20%-os emelést prognosztizálják, akkor ez 30 millió Ft-ot jelenthet. Véleménye szerint ez 

az összeg lenne az, amit meg kellene célozni, ehhez is hozzá kellene tenni néhány milliót, 

de nem mindegy, hogy mennyit. Van egy számítás, amiben 39,5 millió Ft a kiadási oldal, 

a bevételi oldalt nem tudja vitatni, mert van egy papír, amin 19,5 millió Ft körüli összeg 

van, a költségvetésben 21 millió Ft, illetve a számításában 20,5 millió, tehát van eltérés a 

papírokban, nem tud pontos számot mondani. Tehát a 15%-ot kevésnek tartja, mert attól még 

mindig jelentős hiány van. 

 

Tarkó Gábor képviselő: A bizottsági ülésen elé sokat vitatkoztak ezekről, a felnőtt étkezésnél 

nem 15% van, hanem 20-22%, a gyermekeknél van 15%. Próbáltak többet emelni, de 

rájöttek, hogy nagyon magas lenne a térítési díj, a 20-22% is eléggé magas emelés egyszerre. 

Véleménye szerint a bizottság javaslata az elfogadható összeg, javasolja elfogadásra, mert 

ez nagyjából tükrözi, hogy szeretnék csökkenteni a kiadásokat, de egyszerre nem szabad a 

fogyasztókra rátenni a költséget. 

 

Kézér Imre képviselő: Hozzáfűzi, hogy egy szolgáltatást végző intézménynél ezek a 

számok, tehát a felnőtt étkeztetésre vonatkozó 620 Ft, Budapesten saját intézményen belüli 

kiszolgálásnál 680-690 Ft az étkezési térítési díj. Tehát a javasolt 465 Ft a felnőtt étkezésnél 

nagyon karcsúnak tűnő szám.

 

Tarkó Gábor képviselő: A felnőtt étkezés nem a külsősöket takarja, hanem az intézmény 

dolgozóinak az étkezését. A vendégebéd 600 Ft, ami a külsősök étkeztetésére vonatkozik. 

 

Kaszás Zoltánné képviselő: A szociális étkezésre is. 

 

dr. Busai György jegyző: A szociális étkeztetés más kategória, ott 294 Ft-ról 368 Ft-ra történő 

emelés van javasolva. 

 

Boros Zoltán polgármester: Ha visszaemlékeznek, akik itt voltak a 12.000 Ft-os 

melegutalvány visszaosztva 22 nappal, ugyanaz, mintha 12.000 Ft-ot megkapja a dolgozó 

ebben az árban. 

 

dr. Busai György jegyző: A javaslat kidolgozásánál tekintettel kellett lenni arra is, hogy 

akiket ez érint, azoknak túl magas lett volna egy ilyen arányú emelés, túl drasztikus lett volna. 

Véleménye szerint ezt sem kevés megfizetni, az, hogy nincsenek a piaci árnál, az teljesen 

természetes. 
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Vincze Tamás képviselő: Persze hogy nincsenek a piaci árnál, soha nem is lehetnek ebben 

az étkezési formában a piaci árnál, ezt a vitát már egyszer lefolytatták. Azért nem lehet 

nyereséget elvárni a konyhától, mert nem lehetnek a piaci árnál, mert más feladatuk is 

van az étkeztetéssel. Összességében úgy ítéli meg, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen pro-

kontra érveket felhoztak, egyetért a pénzügyi bizottság javaslatával és javasolja a testületnek 

elfogadásra, elfogadva azt, amit a Kézér Imre feszeget, hogy igen ez még távol van a piaci 

ártól, de ez itt egy Önkormányzat és nem egy vendéglátó egység. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért Kézér Imre módosító indítványával, miszerint 

a felnőtt ebéd térítési díja 540 Ft-ra, a tízórai, uzsonna 180 Ft-ra legyen módosítva, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 1 igen szavazattal, 8 

ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

97/2008.(IX.01.) sz. Önk. határozat

 

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és Kézér Imre intézményi 

étkezési nyersanyag normák módosítására tett 

módosító indítványát elutasította. 

 

Boros Zoltán polgármester: Kéri, aki egyetért a pénzügyi bizottság által tett intézményi 

étkezési nyersanyag normák módosítására tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Boros Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Farmos község Önkormányzata Képviselő-testületének

az Önkormányzat által személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2007. (III. 9.) rendeletének 

módosításáról szóló 

 

13/2008. (……..)Önk. rendelete

 

Farmos község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 1993. évi III. tv.92.§-felhatalmazása alapján alkotott 3/2007.(III.9.) rendeletet (a 

továbbiakban: R.) az alábbiakban módosítja:

 

1.§

Az R. 1.§ -a az alábbiak szerint változik: 

„1.§ A Képviselő-testület az intézményi étkeztetés nyersanyag normáit az alábbiak 

szerint állapítja meg:

(1) Napközi Otthonos Óvoda:

napi háromszori étkezés 382,-Ft

ebéd 230,-Ft

tízórai 75,-Ft
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uzsonna 75,-Ft

 

(2) Általános Iskola és Napközi Otthon:

napi háromszori étkezés 550,-Ft

ebéd 330,-Ft

tízórai 110,-Ft

uzsonna 110,-Ft

 

(3) Felnőtt étkeztetés: 

napi háromszori étkezés 775,-Ft

ebéd 465,-Ft

tízórai 155,-Ft

uzsonna 155,-Ft

 

(4) 60 éven felüli felnőtt étkeztetés esetén - amely csak az ebédet foglalja magába- a 

nyersanyag norma: 368,-Ft.  

 

2.§

Az R. 2.§ (1) bekezdése  az alábbiak szerint változik:

„(1)Napközi Otthonos Óvodai ellátás keretében a 3-6. éves korosztályú gyermekek 

nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és háromszori étkeztetését 382.-Ft/nap 

térítési díj megfizetése ellenében biztosítja.”

 

3.§

Az R. 2.§ (3),  (4) és (5) bekezdései  az alábbiak szerint változnak:

„(3) A (2) bekezdés a./ pontjában történő ellátásért (napi háromszori étkezés) 

fizetendő térítési díj 550,-Ft/nap.

(4) A (2) bekezdés b./ pontjában történő ellátásért (csak ebéd) fizetendő térítési díj 

330,-Ft/nap.

(5) A  tízórai ellátást igénybevevő esetében fizetendő térítési díj:110,-Ft/nap.”

 

 

 

4.§

 

Az R. 3.§ (1) és (2)bekezdései  az alábbiak szerint változnak:

„(1)Felnőtt étkeztetés térítési díjai:

a./ napi háromszori étkezést igénybevevő önkormányzati dolgozó 

térítési díja 775,-Ft

b./ önkormányzattal munkaviszonyban álló fizetendő térítési díja (csak 

ebéd) 465,-Ft.

(2)   60 éven felüliek szociális étkeztetésének (csak ebéd) díja: 368,-Ft”

 

5.§

Az R. 3/A.§-a az alábbiak szerint változik:

„3/A.§ (1) A vendégebéd térítési díjai:

a) 14 éves korig: 460,-Ft

b) 15-18 éves korig: 540,-Ft

c) 18 év felett 600,-Ft”
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6.§

 

Az R. 4.§- a  az alábbiak szerint változik:

„4.§ A rendeletben meghatározott nyersanyagnormák és térítési díjak a  mindenkori 

Általános Forgalmi Adót (ÁFA)  tartalmazzák”

 

7.§
1. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a térítési díjak mértékét 2008. év október hó 

1. napjától kell alkalmazni, mellyel egy időben az 5/2008.(IV.17.) Önk. rendelet  hatályát 

veszti.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

1. Farmos, 2008. szeptember 2.

 

 

Boros  Zoltán dr. Busai György

polgármester jegyző

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Boros Zoltán polgármester: Az ülést bezárja. 

 

 

kmf.

 

 

Boros Zoltán dr. Busai György

polgármester     jegyző

 

 

Tarkó Gábor

jkv. hitelesítő

 

 

A jegyzőkönyvet hangszalagról rögzítette: Varga Adrienn jkv

 

 

 


