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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Ismert a Testület előtt, hogy az elmúlt két évben az intézmények élelmezési tevékenységét 
érintően jelentős átrendeződés történt. Szinte a teljes intézményi körben ezt a tevékenységet az 
alapító okirat szerint Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (továbbiakban: 
Ellátó Szervezet) végzi. A pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégium kivételt képez a fentiek alól, mert itt a SODEXO Magyarország 
Kft. (továbbiakban: Kft.) biztosítja a szolgáltatást. A Kft. megkeresett javaslatával, 5,2 %-os 
nyersanyagköltség növekedést indítványozott. 

 
Az intézmények költségvetését az élelmezéssel összefüggő kiadások jelentősen befolyásolják. 
E tétel szerepe az ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézményekben még 
fokozottabb, mivel a térítési díjak alapja az egy ellátottra jutó önköltség, melyen belül az 
élelmezés meghatározó volument képvisel.  
A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja az élelmezési 
nyersanyagköltség egy ellátottra jutó összege. Ebbe a körbe tartozik a fiatal felnőttek 
utógondozói ellátása, a gyermekek gondozása diákotthonban, kollégiumban, gyógypedagógiai 
nevelési-oktatási intézményben, továbbá az iskolai menzai ellátás.  
A kórház esetében a napi ellátás része az élelmezéssel összefüggő költség.  
 
A jövő évi költségvetést megalapozó döntések egyik fajsúlyos tétele tehát a 
nyersanyagköltség. A 2012. január 1-jével  várható feladatellátás-változás az intézményi 
működéshez kapcsolódó nyersanyagnormát is érinti, így nem volt az egyértelmű, hogy e 
tételeket még Nógrád Megye Önkormányzatának, vagy már a leendő fenntartónak kell 
meghatározni. Továbbá, számomra az sem volt ismert, hogy amennyiben a régi fenntartónak 
kell a nyersanyagnormát megállapítania, akkor az azt megelőző számításait mire alapozhatja. 
E kérdések tisztázása érdekében a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz, a várományos 
fenntartóhoz, a feladatellátás átadás-átvételének irányítójához fordultam. Megkeresésemben 
tájékoztattam a Kormány területi szervét, hogy a nyersanyagköltségek 1 %-os emelkedése 
nettó 4,2 M Ft kiadás növekedést eredményezne intézményi szinten (kórház nélkül) úgy, hogy 
annak fedezetére többletbevétel nem látszik, nem valószínűsíthető.  
A Kormányhivatal képviseletében eljáró Kormánymegbízott azt a választ adta, hogy e 
tárgykörben még a régi fenntartónak kell eljárnia és határoznia. Az emeléssel, illetve annak 
mértékével kapcsolatosan nyilatkozata – jelen előterjesztés megszövegezéséig – nem érkezett 
meg hozzám. Amennyiben az előterjesztés tartalmával a Kormányhivatal eltérő javaslattal fog 
élni, indítványom módosítását kezdeményezni fogom. 
 

Tekintettel, hogy az elmúlt években nagyon szoros költséggazdálkodást folytattunk e területen 
is, indokoltnak tartom a Kft. által képviselt százalékkal megemelni a nyersanyagnormát. Ezt 
alátámasztja a következő évre prognosztizált fogyasztói, üzemanyag áremelkedés is. A 
javaslatomat egyeztetettem a konyhákat üzemeltető Ellátó Szervezet, valamint a Kft. 
képviselőjével. A Szent Lázár Megyei Kórház esetében – ugyancsak egyeztetve az 
intézménnyel –  a 2011. évivel azonos összegben javaslom meghatározni a nyersanyagnormát.  

Jelen előterjesztés keretén belül szükséges szólni a rezsikulcsról is. Az Ellátó Szervezet 
részéről az élelmezési tevékenység irányadó rezsikulcsa legfeljebb 70 %, melynek mértékét – 
az önkormányzati szintű kiadások csökkentése érdekében – 2011. december 31-ig felül kell 
vizsgálni. A rezsikulcs fedezi a nyersanyagköltségen felüli kiadásokat, így a személyi 
juttatásokat, azok járulékait, valamint az egyéb dologi kiadásokat pl. a közüzemi költségeket. 
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Javaslatom, hogy mivel a nyersanyagköltség nem változik, az ahhoz kapcsolódó rezsikulcs 
mértéke se módosuljon, 70 % maradjon. 
 
A fentiek alapján a következő határozati javaslat elfogadását indítványozom: 
 

 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT     
a 2012. évi élelmezési nyersanyagnormák megállapítására 

 
1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat által fenntartott 

intézmények élelmezési nyersanyagköltségét – 2012. január 1-jétől – az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
 

Intézmény 
Élelmezési 

nyersanyagköltség 
Ft/nap/fő 

1. Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, diákotthona  
 1.1 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon, Pásztó 
525 

 1.2 telephelye: Balassagyarmat, Patvarci út 2.  (tízórai, ebéd, uzsonna)  330 
2. Középfokú oktatási intézmények, kollégiumok    
 2.1 Borbély Lajos Szakközépiskola,  Szakiskola és Kollégium,  Salgótarján  515 
 2.2 Arany János Kollégiumi Programok (tízóraival, uzsonnával)  620 
 2.3 Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye (ebéd)  215 
 2.4 Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény  515 
 2.5 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, 

Pásztó   
515 

2.6 Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat 515 
2.7 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola,  Balassagyarmat 515 
2.8 Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, 

Balassagyarmat 
515 

3. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat  
  3.1 Fogyatékos otthoni részlege 515 
  3.2  Gyermekotthoni részlege 385 
4. Ápolást-gondozást nyújtó és rehabilitációs intézmények  
 4.1 Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye,  410 
 4.2  Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 410 
 4.3  Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő 410 
 4.4  Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 410 
 4.5 „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján  410 
5.  Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján   475 
6.  Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján  540 
7.  Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján   
7.1 Egész adag (ebéd) 
7.2 Zóna adag (ebéd) 

 
310 
225 

          A nyersanyagköltség az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
 
2.  A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a meghatározott napi élelmezési 

nyersanyagköltséget az érintett intézményekkel közölje. 
    Határidő: 2011. november 30. 
    Felelős:   dr. Barta László, megyei  főjegyző 
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3.  A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetői, hogy a 2012. január 1-jei hatállyal 

meghatározott élelmezési nyersanyagköltséget vezessék át élelmezési szabályzatukban és 
határozzák meg az ezen alapuló térítési díjakat. 
Határidő:  2012. január 1., illetve folyamatos  
Felelős:    az érintett intézmények vezetői 

 
4.  A közgyűlés a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete által alkalmazandó, az 

élelmezési tevékenységre irányadó rezsikulcsot 2012. évre 70 %-ban határozza meg. 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. A közgyűlés a 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozatot, valamint a 87/2011. (VIII. 18.) Kgy. 

határozatot 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. 
 
 
Salgótarján, 2011. november 9. 

                                  
 
 
 
 
                                                                                                        Becsó Zsolt 
 


