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Iktatószám: 128-22/2022 
Ügyintéző: dr. Zay Andrea 
 

Előterjesztés 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. február 22-i rendes nyílt ülésére 
 

Tárgy: Javaslat a szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2022. január 27. napján 
elfogadott 5/2022. (I. 27.) határozatában javaslatot tett a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló 
rendelet módosítására.  
 
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 
közreműködésével - Martonvásár Város és Baracska Község közigazgatási területére 
kiterjedően, az ott lakóhellyel rendelkezők tekintetében - ellátja a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szt.) foglaltak szerint az étkeztetés, mint 
szociális alapellátás biztosítását. A Társulás és a HPM Plus Kft. között 2017. december 14. 
napján szociális étkeztetési szolgáltatás nyújtására Ph/790-12/2017. iktatószámú Vállalkozási 
Szerződés jött létre. A szerződés 3.5. pontjában foglaltakkal összhangban a HPM Plus Kft. évi 
egy alkalommal jogosult díjat emelni. A HPM Plus Kft. ügyvezetője 2022. január 19. napján 
szerződés módosítási kérelmet terjesztett elő a Társulás Elnökénél (előterjesztés 1. 
melléklete). Az előterjesztett áremelés oka az elmúlt év alapanyag árainak és a munkabér 
költségek várható emelkedése. 
 
Étkezés igénybevételének módja 2021.03.01. 2022.03.01. 
A Postakocsi Étteremben (2462 
Martonvásár, Fehérvári út 1.) történő 
átvétel, illetőleg Megrendelőnél 
munkanapokon történő helyben 
történő fogyasztás esetén 

630,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
800,- Ft/adag  

662,- Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 841,- Ft/adag  

Kiszállítással Martonvásár Város 
közigazgatási területén 

708,70,- Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 900,- Ft/adag 

762,- Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 968,- Ft/adag  

Kiszállítással Baracska Község 
közigazgatási területén 

708,70,- Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 900,- Ft/adag  

762,- Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 968,- Ft/adag  

 
A határozat 2. pontja szerint a Társulási Tanács Elnöke felkéri a tagönkormányzatok 
képviselő-testületeit, hogy a rendelet-tervezetet vitassák meg és véleményezzék 2022. február 
28. napjáig.  
 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 

Tordas, 2022. február 16. 

  

        Juhász Csaba  
         polgármester 
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
/2022. (II. 22.) határozata 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési 
díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet módosításáról szóló javaslatról 

 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 
rendelet módosítását. 
 
A határozatról a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsának Elnökét 
értesíteni kell, tekintettel annak 5/2022. (I. 27.) határozatára.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. február 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


