
 

A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

11. számú előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2022. május 30. napján 800 órakor tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztatás a Pálfi és Ament Kft. kérelméről 

Előterjesztő és előadó: Lang Katalin alpolgármester (Vén Attila polgármester távollétében) 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pálfi és Ament Kft., a gyermek és szociális étkeztetés biztosító vállalkozás jelezte az 

Önkormányzat felé, hogy a 2022. március 1-től érvényes és elfogadott árakat nem tudja tartani  

és 2022. július 1-től újabb áremelést szeretne. 

Az Önkormányzatnak - a 2021. XCIX. törvény 147.§ (1) bekezdése értelmében, mely szerint 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 helyi 

önkormányzat 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 – nincs lehetősége a megemelkedett nyersanyagárak és rezsiköltség 

igénybevevőre történő részbeni áthárítására sem. 

 

Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak – a kérelem elfogadása esetén - többet kell 

hozzátennie a gyermekétkeztetés és a szociális étkezés költségeihez. 

Jelen esetben azt kell eldönteni, hogy a T. Képviselő-testület elfogadja-e az áremelést vagy 

nem. Esetleg a Pálfi és Ament Kft. vállalkozóval kötött szerződést -30 napos felmondási 

határidővel- felmondja. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni 

szíveskedjen! 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2022. (V.30.) önkormányzat határozat: 

a Pálfi és Ament Kft. kérelméről  

 

1. Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pálfi és Ament 

Kft. kérelmének helyt ad. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2022. június 30. 

Határozatról értesül: Pálfi és Ament Kft. 

   Irattár 

 

 

 

 



 

 

2. Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pálfi és 

Ament Kft. Kérelmében foglaltakat nem fogadja el. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2022. június 30. 

Határozatról értesül: Pálfi és Ament Kft. 

   Irattár 

 

 

3. Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pálfi és 

Ament Kft. kérelmében foglaltakat nem veszi tudomásul, felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon a vállalkozási szerződés 

felmondásáról. 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2022.június 30. 

Határozatról értesül: Pálfi és Ament Kft. 

Irattár 

 

 

 
 

Medina, 2022. május 24. 

                          Lang Katalin sk. 

        alpolgármester 


