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Balatonújlak Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Vimmer István polgármester 

 

Balatonújlak 

Templom  u. 3.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A gyermekétkeztetés térítési díjait a veszélyhelyzeti szabályozások miatt az 

önkormányzatok nem módosíthatták, emelhették, miközben a szolgáltatás vásárlása 

során a szolgáltató érvényesítette az infláció és a nyersanyagokban bekövetkezett 

változásokat. 

 

A rendelkezésre álló legfrisseb normatív támogatási adatok ismeretében a következő 

helyzet állt elő: 

 

A közétkeztetés költségvetését a balatonkeresztúri SZOSZ költségvetése tartalmazza a 

következők szerint: 

- tervezett kiadás összesen: 62.615.000 Ft 

- tervezett bevétel:               11.396.000 Ft 

- különbözet:                         51.219.000 Ft 

- Áfa visszaigénylés:               9.764.000 Ft 

- különbözet:                         41.455.000 Ft 

- normatív támogatás:          36.476.442 Ft 

- éves költségvetési hiány:     4.978.558 Ft. 
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Az étkezési térítési díjbevételek jelentős hányadát az iskolai étkezések adják, mert az 

óvodás gyermekek döntő többsége térítésmentesen étkezik.  

 

Az iskolai tanév adatait figyelembe véve – 01.01-től 06.30-ig terjedő időszakban 108 

tanítási nap van, míg 09.01-től-12.31-ig 72 tanítási nap- a felhasználási arányok 60%-

40% megoszlásban alakulnak az időszakok függvényében. 

 

A tavaszi együttes ülésre készült becslést kiegészítve, a ténylegesen településenként 

igénybe vett étkezések számát, a szülők által befizetett térítési díjakat figyelembe véve 

készült egy költségfelosztás. 

Ez településenként összesítve tartalmazza az óvodai és iskolai étkezések szülői 

befizetéseit, ezek arányát településenként a teljes költség viszonylatában.  

 

A táblázat összesítve tartalmazza azon befizetéseket is, amelyek nem a felsorolt 

településeken élő gyermekek étkezésére vonatkoznak (1-2 gyermek egy-egy másik 

településről). 

A számítások alapján a költségvetési hiány 60%-a nem szedhető be a szülőktől, mert 

ez az időszak eltelt és a jogszabályok nem adtak lehetőséget térítési díj emelésre, 

miközben a szolgáltató évről évre emelte az árait.  

 

A fennmaradó 40% a szeptember 1-től lehetséges térítési díj emeléssel orvosolható. A 

jelenlegi gazdasági helyzetet ismerve, és azt figyelembe véve, hogy utoljára a térítési 

díj 2019-ben volt emelve, szükségszerű átlagosan 40%-kal emelni az egyes díjtételeket.  

 

Ennek eredményeként a szeptember 1-december 31 közötti időszakban további 

önkormányzatok által finanszírozandó költség nem keletkezik. 

 

A mellékelt táblázat tartalmazza a településenként jelentkező szülői befizetéseket, 

melynek arányában került felosztásra az időarányos 2.987.135 Ft-os költségvetési 

hiány.  

Az egyéb településekről bejárókra jutó összeg is Balatonkeresztúrt terheli. 

 

Kérem a tisztelt Polgármester Urat, Képviselő-testületet szíveskedjenek soron 

következő ülésükön megtárgyalni, támogatni kérésemet, és az Önök településén élő 

gyermekek által igénybe vett szolgáltatásra eső – az évek óta változatlan térítési 

normából adódó – hiányzó összeget átvállalni szíveskedjenek.  

 

 

Mind ezek által a szolgáltatás zavartalansága, az étkeztetés minősége továbbra is 

változatlan formában tud megvalósulni. 

 

 

Balatonkeresztúr, elektronikus aláírás napján 

Tisztelettel: 

 

Kovács József  

polgármester 



település neve létszám / fő / étkezés típusa szorzó fajlagos érték százalékos arány arányos költség

tényleges igénybevétel, 

befizetés

százalékos 

arány

fizetendő 

önkormányzati 

támogatás

BALATONKERESZTÚR

Iskola 12 napi 1 alakom /E/ 0,564 6,768

16 napi 2 alkalom /T,E/ 0,782 12,512

27 napi 3 alkalom /T,E,U/ 1 27

 összesen 55 46,28

10,5 100%-os támogatott 10,5

különbözet 35,78

óvoda 30 napi 3 alkalom

24 100%-os támogatott

különbözet 6 1 6

MINDÖSSZESEN 41,78

BALATONMÁRIAFÜRDŐ

Iskola 4 napi 1 alakom 0,564 2,256

2 napi 2 alkalom 0,782 1,564

14 napi 3 alkalom 1 14

 összesen 20

0,5 100%-os támogatott 0,5

különbözet 17,32

óvoda 13 napi 3 alkalom

12 100%-os támogatott

különbözet 1 1 1

MINDÖSSZESEN 18,32

BALATONBERÉNY

Iskola 11 napi 1 alakom 0,564 6,204

9 napi 2 alkalom 0,782 7,038

4 napi 3 alkalom 1 4

 összesen 24 17,242

5 100%-os támogatott 5

Közétkeztetés állami támogatás, szülői befizetés, ÁFA visszaigénylés után fennmaradó része

51,80%

22,70%

15,20%

1.554.000 Ft

681.000 Ft

456.000 Ft

Tényadatok 2022.01.01-2022.06.30.

1.162.914

83.403

449.886

2.680.712

3.130.598 50,17% 1.498.646 Ft

1.246.317 19,97% 596.531 Ft

902.286



különbözet 12,242

óvoda 0 napi 3 alkalom

0 100%-os támogatott

különbözet 0 1 0

MINDÖSSZESEN 12,242

BALATONÚJLAK

Iskola 3 napi 1 alakom 0,564 1,692

4 napi 2 alkalom 0,782 3,128

6 napi 3 alkalom 1 6

 összesen 13 10,82

2,5 100%-os támogatott 2,5

különbözet 8,32

óvoda 4 napi 3 alkalom

4 100%-os támogatott

különbözet 0 1 0

MINDÖSSZESEN 8,32 602.577 9,66% 288.557 Ft

EGYÉB TELEPÜLÉSEKRŐL 358.420 Ft 5,74% 171.461 Ft

2.987.135 FtÖSSZESEN 100% 3.000.000 Ft 6.240.208 100%

15,20%

10,30%

456.000 Ft

309.000 Ft

902.286

0

902.286 14,46% 431.940Ft

602.577

0




