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Budapest Józsefvá ľosĺ onko ľmá nyzat

Képviselő.testüIet e számáłr a

Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgármesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 20|2. méttcius 22. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a SoDEXo Magyaľoľszág Kft.vel közétkeztetési szolgáltatás
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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezí x

Határ ozati jav as|at a bizottság szźmźlĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottságjavasolja a Képviselő.
testtiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|ásźt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VIII. kerülęt Jőzsefvtrosi onkoľmźnyzat akozétkezési fęladatok ellétásáĺa
hatfuozat|an időrę szóIó vállalkozási szerződést kötött a SoDEXo MagyaľoľszágKft-vel.

Etkeztetés a kijzoktatlÍsi intézményekben
A Józsefuáľosi onkotmányzat 2007. augusztus 02-án _ a Gazđasági, Kerületfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság 83512007. (07. 24.) sz. határozata a|apjźn _ vá||a|kozásí szeruődést
kötött a SoDEXo Magyarorszźtg Kft.-vel (ll43 Budapest, Ilka u. 31.) az onkormĺínyzat
fenntaľtásában műkodő közoktatási intézmények kcizétkeztetésének e||átásétta.
A szerződés 7.2 pontja rogziti a szerzőďés megkötésekor érvényes vá||a|kozői díjak méľtékét,
illetve azt,hogy ezek20|2. miáľcius 30-ig vannak érvényben.
A szęrződés 7.3 pontjából adódóan keľül sor 2012, mĺíľcius 30-i foľdulónappal a szoIgáItatási
díjak konigáIásfua' amelynek a|apja a KSH á|ta|k}zzétętt inflációs ráta mértéke.
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A20|I. éví átlagos fogyasztóĹaľindex (infláció): |03,90Á volt (2010. év: 100%).

onkormanyzatunk egyeztető tárgya|ást kezdeményezett aYáIlalkozőval a szolgá|tatás díjaira
vonatkozóan. Az egyeztetés eredményeként a Sodexo MagyaľországKft. -az átlagos inflációs
r áta mértékév eI (3,9 Yo) ę l lentétb en- 1, 5 7o - o s áremelé st érvénye sít.

A SoDExo MagyarországKft. - a vállalkozź.si szerzódéssel ellęntétben - aszo|gćitatás díjait
ĺem2012. maľcius 3l-től, hanem 2012. április 1-jétől érvényesíti. A szolgáltatási díjak 201,2.
januáľ l-jétől váItońaklegutóbb az Afatv. vá|tozása miatt.

Vállalkozó vá|Ial1a, hogy a YáIla|kozásí szeruodésben foglaltak szerinti étkezési szo|gá|tatás
részeként az á|ta|a ellátott valamennyi óvodában és általános iskolában ebéd étkezést
megrendelt gyermek és difü részére, napi egy alkalommal 1 db idényjellegű gytimölcsöt
biztosít 20II, máľcius 3 1-ig külön díj felszámítása nélktil.

A szo|gá|tatás dijara vonatkozó 1,5oń-os emelés a szülőknek háromszori étkezés esetén a
következő többletk<jltséget jelenti:
- óvodás gyeľmeknél: 5 Ft/nap
- iskolás gyeľmekné|:7 Ft/nap.

Avá||a|kozási szerzódés 4. sz. mellékletében található szo|gá|tatási díjemelésre |,5o/o keľül a
Tisztelt Képviselő-testület eIé az alábbi táb|źnatban foglaltak szerint:

A szolgáltatás díjai (közoktatási étkeztetés) 2012. ápľi|is l.től

A szocíúlís étkeztetés előzményei

A lőzsefvźtosi onkormányzat 2008. április 30. napjan _ a Gazdasági, Keľületfejlesztési és

Kozbeszerzési Bizottság 60612008. (04. 22.) számű döntése alapjrĺn _ 2008. 05. 05. napjátő|
hatfuozat|an időre szóló vállalkozási szeruődést kötött a SoDEXo Magyarország Kft..ve|
(|I43 Budapest, Ilka u. 3l.) az onkoľmányzat fewiartásában mfü<jdő ,,oszirőzsa'' Gondozó

Intézmény
korosztdly

Etkezési
típus

Nettó
nyersanyagnorma
Ft/adas

Térítési
díj bruttó
Ft/adas

Nettó
eladdsi ór
Ft/adas

AFA
összege
Ft/adas

Bruttó
eladási dr
Ft/adas

Ovoda

Tízőrai 37.01 47.00 69,f9 r8,71 88,00

Ebéd 203.r5 258.00 3 18,1 1 85.89 404,00

Uzsonna 34.65 44.00 69,29 r8,71 88,00

Iskola

Tízőrai 55.91 71.00 84,25 )) 1ą 107.00

Ebéd f51.97 320,00 418.11 t12.89 s31.00

Uzsonna ss.91 71.00 83.46 2f-54 106.00

Felnóĺ

Tízőrai 25,98 33.00 33.07 8.93 4f.00

Ebéd 251,97 320.00 418.11 112.89 s31.00

Uzsonna 2s.98 33.00 31.50 8.50 40,00

Etelhu|ladék
tisszepvĺĺitése

Ftikg f5,98 7,02 33,00



Szolgálat 1089 Budapest, orczy tlt 4I. szźtm a|attí székhelyén biztosított a szociális étkeztetés,
mintkötelezoene||źltarĺdószociálisa|apszolgźitatáselláltásátra.

A vállalkozásí szerzodés 4. szźmís melléklete, atárgya|ási jegyzőkönyv 2. pontjatarta|mazza
az éves áremelés lehetőségét, mely szerint az áreme|és mértéke maximum a KSH elózo 12
havi fogyasztói aľindexe. Az ajánlattevő írásban február 15. napig, ápľilis 01. napi hatá|Iyal'
kezdeményezi az éves aľęmęlést.

A Vállalkoző a szocíáIis étkeztetésben is l,S%o-os aľemelést éľvényesít a szo|gá|tatás díjaira
vonatkozóan.

A szolgáltatás díjai (szociális étkeztetés) 20t2. ápri|is 1-tő|

Intézmény
korosztúly

Etkezési
típus

Nettó
eladósi dr
Ft/adas

AFA
összege
Ft/adas

Bruttó
eladúsi dr
FĹ/adag

Idősellátas

Reeseli 155,91 42.09 198.00

Ebéd 637,80 17f,20 810.00

Uzsonna* 162.f0 43.80 206.00

(* költségtakarékosság miatt nem veszik igénybe)

A vállalkozási szerződések módosítása költségvetési fedezetet igényel. onkoľmanyzatlxlk
táĺgyévi koltségvetésében 4,5%o-ka| megemelt e|őirányzat keľĹilt tervezésre a közoktatási és
szociális étkezés költségeire.

A Vállalkoző 2010. évben nem emelte a szolgéůtatás dijaít, 201l-ben a 4,9%o-os KSH által
kozzétett inflációs ráta helyett 2,9%o-os szo|gá|tatási díjemelést érvényesített.
Az önkoľmźnyzat költségvetésének módosítása a I9l2009.(V.06.) önkormanyzati rendelęt 1.

mellékletének 16. pontja alapján a minősített szavazatíobbséget igénylő kéľdés. A
költségvetés módosítása a képviselő-testiilet át nem nlházhatő hatáskörébe i'artozik.
Figyelemmel az otv. 10.$ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakĺa, az a|ábbi hatfuozati
javaslatot teľj esztem elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Tisztelt Képviselő-testĹilet! A fentiek aIapjźn kérem ahatźlrozati javaslat elfogadását.

IHTAROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1.) jóvahagyja a SoDExo Magyarország Kft-vel kĺjzoktatási étkeztetés targyában kötött
vá"||a|kozási szerzł!đés módosítását ahatározat|. szźmű mellék]etét képező tartalommal,

2.) jővehagyja a SoDEXo Magyarország Kft-vel szociális étkeztetés targyábarl kötött
vállalkozási szeruódés módosítását ahatźrozat2. szźlmt mellékletét képezo taľtalommal,

3.) felkéľi a polgáľmestert az 1.) pontban foglaltak a|apjarl avá|Ia|kozási szerzódés a|áírástlta,



4.) felkéri az Ószírőzsa Gondozó Szolgálat intézményvezetőjét a 2.) pontban foglaltak a|apjźn
a v źilalkozásí szeruődés a|áír ásáta.

Felelős: 1.,3. pont: polgáľmester
2.,4. pont: oszirőzsa Gondozó Szolgálat intézményv ezetője

Hatáľidő: 2012. március 30.

A diintés végrehajtálsátvégző szewezetiegység: Humánszo1gáltatási Ügyosztály

Budapest, 2012. március 1 2.

Torv ł! ny e s s é gi e I l entir z é s :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

/ ĺ?ĺ
ú/,{, ,,%bL

Dr. Mészär Erika
a|jegyző

20,12 ttułľ ĺ 2,

Ś''+t- Ęg{
Sántha Péteľné
alpolgármester
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1. sz. melléklet
vÁLLALKoZÁsI szERzŐDEs

ľrooosÍľÁs.ł.

amely létrej i'tt egyrészrő|
Budapest Főváros VIII. keľĺitet Józsefu áľosi onkoľm ányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
töľzskönyvi azonosító szźm: 7 3 57 15

adőszáma: I 57 3 57 I 5 -2 - 42
K SH statisztikai számj el : I 5 7 3 57 I 5 -84 I I -3f 1 -0 I

Árĺľl azonosító: 7 45279
szźtm|aszttma: 14 l 003 09 -|0213949-0 1 000006
képviseli: Dr' Kocsis Máté polgáľmesteľ
mint megrendelő, (a továbbiakban: Megľendelő),

másľészről a

soDExo Magyaľoľs zág Szolgáitató l(ft.
székhely: 1 143 Budapest, Ilka u. 31.
adő száma: | 0 7 9 827 4 -2 - 4 4
cégj egyzéks zźm: 0 I -09 -2603 85
szám|aszźtma: 1 3 1 00007 -02066220-00253 486
képviseli: Párkai Zsolt Ĺigyvezeto igazgatő
mint vállalkoző, (atovábbiakban: Vállalkozó),

. a továbbiakban együttesen: Szerzodó Felek - kĺjzott az a|u|irott helyen és napon, az a|źbbi
feltételekkel:

1. Szerződő Felek a közĺjtti'ik 2007' augusztus lf-án |étĺejött Vállalkozási szerzódés 4. sz,
mellékletében rész|etezett szo|gźitatás díjait az a|ábbiak szerint módosítják:

Intézmény
koľosztdly

Etkezési
típus

Nettó
nyersuny&gnorma
Ft/adas

Térítési
díj bľuttó
Ft/adas

Nettó
eladúsi úr
Ft/adas

AFA
összege
Fĺ/adas

Bľuttó
eladdsi dr
FÍ/adas

óvoda

Tizőrai 37.0r 47.00 69.29 18.71 88.00

Ebéd 203.r5 258.00 3 18.1 1 85.89 404.00

Uzsonna 34.65 44.00 69.29 18.71 88.00

Iskola

Tízőrai 55.91 71.00 84.2s ff.15 r07.00

Ebéd 25r-97 320-00 418.11 rrf-89 s31.00

Uzsonna 55.91 71.00 83.46 f2.54 l0ó.00

Felnőtt

Tizőrai 25.98 33.00 33.07 8.93 42.00

Ebéd 2s1.97 320.00 418.11 rIf.89 531,00

Uzsonna fs.98 33,00 31.s0 8.s0 40.00
Etelhulladék
tisszecyűitése

Fťkg 25,98 7,02 33,00

A módosított díjak hatá.|yba lépésének időpontja: 2012. ápľilis 01.



2. Vállalkoző vá|Ia|ja, hogy a Vállalkozási szerződésben foglaltak szerinti étkezési szo|gáltatás
részeként az tita|a ellátott valamennyi közoktatási intézményben ebéd étkezést megrendelt gyermek
és difü részéte, napi egy alkalommal (pénteki nap kivételével) 1 db idényjellegtí gyüm<ilcs<it biztosít
2013. március 3l-ig kültin díj fe|számitásanélkül.

A Vállalkozási szęrződés jelen módosítással nem érintett részei vźůtozat|anul érvényben maľadnak.

Jelen szerződésmódosítás a Ptk és a közbeszerzésekről szóló f003, évi CxxIX. törvénv
rendelkezésein alapul.

A jelen szeruődésmődosítás készült 4 példányban, melyet Szerzodó Felek, mint akaratukkal
mindenben megegy ezőt, jőv źthagy ő|ag irták a|á.

Budapest, 20|f . március ... '.

Megrendelő részéro| Vállalkozó részéró|

Jogi szempontból ellenj e gy Zemi
Rimán Edina

jegyzó
nevében és felhatalm azásáb ő|

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezete: Dátum: Budapest,2012

P énziigy i|e g e l lenj e gyzem :

Páris Gyuláné
p énzigy i ugy o sztá|yv ezeto
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2. sz. melléklet

VÁLLALKo z ĺsl sznpzoon s
ľróuosÍľÁsa.

amely létrejött eryľészről

Ęud apest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosĺ onkoľ mány zat
Osziľózsa Gondozó Szolgálat
székhelye: 1 089 Budap est, Orczy ti 4I '

adő szźtma: I 69 2f 5 5 2- 1 - 42
szám|aszáma: 1 4 1 003 09 -1 84239 49 -0 1 000003
képvise|i : Nagy Ildikó intézményv ezetó
mint megrendelő, (a továbbiakban: Megľendelő),

másrészről a

soDExo Magyaľoľszáę Szo|gáitató Kft.
székhelye: 1 l43 Budapest, Ilka u. 31.
adő szźtma.. 1 07 9 827 4 -2 - 4 4
cégj egyzéks zám: 0 I -09 -2603 8 5

szźtm|aszám: 1 3 1 00007- 020 66220-00f53 486
képviseli: Párkai Zsolt ĺigyvezető igazgatő
mint Vállalko ző, (a tov źtbb iakban : Vál|alkozó),

- a továbbiakban egyĺittesen: Szerződó Felek - között az a|u|irott helyen és napon, az a|átbbi
feltételekkel:

Szerződo Felek a közöttük 2008. ápľilis 30-án létľejött Vállalkozási szerzodést a Vállalkozási
szerzodés 4. sz. melléklete és atźrgyalási jegyzőkönyv 2. pontja a|apján az a|ábbiak szerint módosítják
aszo|gtitatás díjait:

Intézmény
korosztóIy

Etkezési
típus

Nettó
eladdsi dr
Ft/adas

AFA
összege
Ft/adas

Bruttó
eladdsi dr
Ft/adap

Idősellátas

Reggeli 155.91 42,09 198

Ebéd 637,80 17f,20 810

Uzsonna r62,f0 43,80 f06

A módosított díjak hatályba lépésének időpontja: 2012. április 01.

A Vállalkozási szeruődés jelen módosítással nem érintett részei vtútozat|anul éľvényben maľadnak.

Jelen szerződésmódosítás a Ptk és a kozbeszeľzésekről szóló 2003, évi CXXIX' törvény
ľendelkezésein alapul.

A jelen szerződésmódosítás készült 4 példányban, melyet Szerződő Felek, mint akaratukkal
mindenbenmegegyezőt, jőváhagyő|agírtźtkal'á.

Budapest, 20|2. március

Megrendelő részéró| Yá'||alkozó részéľől




