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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. március 17-i ülésére 
 
Tárgy: A szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 
 
Iktatószám: LMKOH/1116-16/2022. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

2022. február 24. napján tartott ülésen tárgyalta a Tisztelt Képviselő-testület a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2022. évi meghatározása tárgyú előterjesztést, melyben 
tájékoztatást adtam arra vonatozóan, hogy a szociális étkezés biztosítására a Mizse Gastro Kft-vel, mint 
Megbízottal, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményével, mint Megbízóval valamint a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatallal, mint 
Gazdálkodó szervezettel 2021. április 1. napjától, határozatlan időre szóló szerződés (a továbbiakban: 
Háromoldalú megállapodás) van hatályban. A Mizse Gastro Kft. a szerződésben rögzített 650 
Ft/étkezési adag + ÁFA, valamint a 120 Ft/kiszállítási cím + ÁFA összegek módosítására a testületi ülés 
időpontját megelőzően javaslatot nem tett, melyre tekintettel a piackutatás csak arra irányult, hogy ezen 
összegektől kedvezőbb ajánlat került-e benyújtásra.  

A Mizse Gastro Kft. jelen előterjesztésem 1. mellékletét képező, Lajosmizsén 2022. március 1. napján 
kelt megkeresésében azonban javaslatot tett a fenti szerződés ellenértékének levélben foglaltak szerinti 
emelésére.  

A BORTELLO Kft. –Korona Étterem – a 2022. február 24. napján tartott ülésre az alábbi árajánlatot 
nyújtotta be a tárgyi szolgáltatás biztosítására vonatkozóan.  

 
ebéd díja 1050.- Ft/fő/nap 

kiszállítás díja 50.- Ft/háztartás/nap 

Az árajánlat bruttó összegben értendő! 
 

A jelen előterjesztés előkészítése érdekében a tárgyi árajánlat megerősítésére hívtuk fel a 
BORTELLO Kft-t, melyre vonatkozóan 2. mellékletben szereplő nyilatkozattal élt a megkeresett 
társaság.  

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Háromoldalú megállapodás 8. pontja 

rendelkezik arról, hogy a szerződés vonatkozásában a felek a rendes felmondás jogát nem zárják ki. A 
szerződő feleket megilleti az indokolási kötelezettség nélküli, 15 napos határidővel történő rendes 
felmondás joga, amely a szerződést megszünteti.  

 
Erre tekintettel amennyiben Megbízó és Gazdálkodó Szervezet a rendes felmondás jogával 

együttesen a mai napon él, abban az esetben a BORTELLO Kft-vel az új szerződés szerinti szolgáltatás 
megkezdésére 2022. április 2. napján kerülhet sor. A felmondási idő, és a Háromoldalú megállapodás 
közös megegyezéssel korábban is megszüntethető a felek egyező akaratával. Ebben az esetben lehetőség 
van a Háromoldalú megállapodás 2022. március 31. napjával történő megszüntetésére is.  
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Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások biztosításáról - a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott - Lajosmizse 
Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján gondoskodik. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 
92. § (1)-(2) bekezdése kimondja:  

„ 92. § (1)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról 

a) a fenntartó önkormányzat, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely 

szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak 
szerint 
rendeletet alkot. 

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti 
rendeletben szabályozza  

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját; 
c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani; 
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; 
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; 
f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a 

térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő 
kérdéseket;” 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjai (intézményi térítési díj) 
évente felülvizsgálatra kerülnek.  

A Szoc. tv. 115. § (1)-(2)és (3) bekezdése alapján:  
„115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési 
díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja 
meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott 
lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében 
szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen 
esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek 
arányában kell megosztani. 

…. 
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 

intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás 
megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj 
összegét. 

…. 
(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak 

szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett 
jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.” 

A Szoc. tv. 62. § szerinti étkezés biztosítása és intézményi térítési díjának megállapítása 

62. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
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e) hajléktalanságuk 
miatt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat 
rendeletben határozza meg. 

(3)   Az étkeztetés szolgáltatási formái 
a) a szociális konyha és 
b) a népkonyha. 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a térítési 
díjakat a Rendelet 1. melléklete 2020. április 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:  
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A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) 

bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) 
Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig - a (3) és (4) bekezdésben foglalt 
kivétellel - *    

a) a helyi önkormányzat, 
b) a helyi önkormányzat által fenntartott 
ba) költségvetési szerv, 
bb) nonprofit szervezet, 
bc) egyéb szervezet, 
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított 

gazdasági társaság, 
e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a 

polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 
által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 
továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. 
(XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.” 

 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 17-én 09:00 órakor kezdődő 
képviselő-testületi ülésén tárgyalja a tárgyban jelzett napirendet és dönt a véleményezésről.  

A fent írtak alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 
Határozat-tervezet 

 
…../2022. (….) ÖH. 
A szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Józsáné dr. Kiss Irén 

intézményvezetőt, valamint dr. Balogh László jegyzőt, hogy a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 62. §-ban foglalt szociális 
étkeztetés biztosítására a jelenleg hatályban lévő megállapodás megszűnését követő naptól 
megállapodást kössön a BORTELLO Kft. szolgáltatóval az előterjesztésben foglalt áron. 
 

2.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Józsáné dr. Kiss Irén 
intézményvezetőt, valamint dr. Balogh László jegyzőt, hogy a Mizse Gastro Kft.-vel Szoc. tv. 
62. §-ban foglalt szociális étkeztetés biztosítására kötött szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről - ennek eredménytelensége esetén - felmondásáról intézkedjen.  
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város Jegyzőjét, 
hogy a rendeletben meghatározott (szociális étkezésért fizetendő térítési díj és az ebéd 
szállításért fizetendő díj) és az árajánlat szerinti térítési díj különbözetére Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosítson fedezetet. 
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Felelős: Képviselő-testület, Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető, valamint dr. 
Balogh László jegyző 
Határidő: 2022. március 17. 
 

Lajosmizse, 2022. március 8.  
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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előterjesztés 1. melléklete 

 

 
előterjesztés 2. melléklete 

 


