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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Képvĺse|ő.testület e számär a

Tisztelt Képviselő-testůĺlet!

I. Előzmények
Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormáĺyzat és a SoDEXo Magyarország
Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 3l.) 2007. augusztus 02-anYźi|alkozási szerzőđést
kötött a gyermek, difü és munkahe|yi étkenetési szolgáltatások megoldásara. A Vállalkozźsi
szeruődés 7.3. pontja szerint a felek a KSH á|ta| e|őző éwekozzétett inflációs ráta mértékével
konigáljak a szolgáItatási díjat, tźlrgyév március 30-ig. A SoDEXo Magyarország Kft. az
infl áció követési lehető sé gg eI 20 I 4 -beĺ nem kíván élni.
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Előterjesztő: Sántha Péteľné alpolgármesteľ

A képviselő-testülęti ülés időpontj a:2014. maľcius 5. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest JőzseÍvárosĺ Onkormńnyzat által fenntartott óvodákban,
valamĺnt az álllami intézményfenntaľtó kiizpont által fenntttott Budapest Főváľos
VIII. keľĺĺletĺ iskolákban alka|mazott étkezési térítési díjakról szóló tinkormányzati
ľendelet mĺidosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadtsźůloz minősített szavazattöbbség
szfüséges.

ElorÉszÍro szBRvBzETI EGYSÉG: HuvĺÁNszoLGÁLTATASI ÜGYoSZľ.c'Ly Hul\ĺÁNxepcsou,ľl
IRooe s"-(
KÉszÍrprrB: Doso M,q'cpoI.N,ą,

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁs: łJ..-.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Határ ozati jav as|at a bizottság szémźlr a:

A Yátosgazdálkodási és Pénzĺigyi BizottsźęlHumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testi'iletnek az e|óterjesztés megtárgyalását.



A Képviselő-testĹilet 47512013. (XII.I8.) szźlmíhattrozatának 4. poĺtjában az alábbiak szeľint
dĺjntött:

,,4. felkéri a Józsefvárosi Intézményműkodtető Központ vezetőjét a Rąoul Wallenberg
Szakkżzépiskola és Szakiskolai 2014' évi kozétkeztetés beszerzési eljárásának
lefolytatására maximum bruttó 8'619,0 e Ft éves összeg erejéig, valamint a szerződés
megkatésére'
F e l e l ő s : Jó z s efv ór o s i Int é z m é nyműko dt e t ő Kö zp o nt int é zm é ny v e z e t őj e

Hatdridő: szerződés kötésre 20]3. december 3I.',

20|3. évben a Jőzsefvźlrosi Intézménymfüödtető Központtal kötött külön megállapodás
szerint az Étke'tetési Szolgáltató Gazdaságí Szeruezęt végezte a Raoul Wallenberg
Szakközépiskola és Szakiskola kozétkeńetési szolgźitatásźú. A Józsefuaľosi
Intézménymfüĺidtető K<izpont vezetoje a fęnti képviselő-testiileti határozat szerinti
kozétkeńetési beszerzésí eljarás lefolytatását követően, 2014. januaľ 10. napján a SoDEXo
Magyaroľszág Szo|gttltató Kft-vel kötĺjtt vállalkozási szerzodést, 2014. januar 13. _ 2014.
junius 30. napjáig lartő hataÍozott időtartamra szőIőan. A vállalkozási szeruódésben foglaltak
szerint a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola kĺizétkeztetési szolgáItatási díja
emelkedętt.

II. A beteľjesztés indoka
A Raoul Wallenberg Szakkozépiskola és Szakiskola k<izétkeztetési szolgá|tatźlsi díjanak
emelkedése miatt szfüséges, hogy a Képviselő-testiilet a2014. maľcius 5-i ülésén módosítsa a
Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat á|tal fenntaľtott óvodfüban, valamint az állami
intézményfenntartó központ által fęnntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolĺíkban
alka|mazott étkezé s i téríté si díj alff ó l szó ló rendeletét.

III. Tényállási adatok
Budapest Főváros VIII' kęľület Józsefuaľosi onkoľmtnyzat Képviselő-testiiletének |3120|3.
(III.28.) tik. rendelete szabá|yozza a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat áLtaL fenntaľtott
óvodákban, valamint az źlllanl' intézményfenntartőkozpont á|ta| fenntaľtott Budapest Főváros
VIII. keľĹileti iskolakbarĺ alkalmazott étkezési téľítési díjakat. A rendelet I. szźm:io mellékletę
tarta|mazza az ővodás' általános iskolás, valamint kĺizépiskolás gyermekek napi étkezési
téľítési đíjrínak bruttó összegét és dolgozók źl|ta| ťĺzętenďő ĺapi étkezési bruttó eIađźsi źrat,
mely j elenl eg az alźlbbi:

Napi étkezési térítési díiak
bľuttó összege

Napi étkezésĺ bľuttó eladási áľ

óvoda egész napos
(táplálékallergiás is)

370 Fr 613 Fr

Ebből:

tizőrai

ebéd

uzsonna

50 Ft

f73 Ft

47 Ft

93 Ft

4f7 Ft

93 Ft



Alta|ános iskola egész
napos

488 Fr 786 Fr

Ebből:
tízőrai

ebéd

uzsonna

75 Ft

338 Ft

75 Ft

113 Ft

561 Ft

IT2Ft

Kiizépiskola

ebéd 330.f Ft 348,01 Ft

Az óvodak és általanos iskolák fentí táblazat szerinti étkeztetési szo|gáItatási díját nem
szfüséges módosítani a rendeletben, mert a SoDEXo MagyaľorczágKft, az infláció k<jvetési

lehetőségg eI 20 | 4-ben nem él.

A Józsefuráľosi Intézménymfüödtető Központ és a SoDEXo Magyarorczág Szolgáltató Kft.
źůta| 2014. januáĺ 10. napjan kötött vállalkozási szerzoďés szerint a kĺizépiskolai az ebéď
elađási źra: 44|,73 Ft + 27 %ő AFA, azaz otszázhatvanegy forintladag. Ez megegyezik az
általános iskolai ebéd eladási arával, ugyanakkoľ a k<izépiskola esetében aĺemelkedést jelent a
jelenlegi áĺakJroz képest. Avá|la|kozási szerződésben foglaltaknak megfelelően, a renđeletben
sziikséges módosítani a kiĺzépiskolai ebéd napi étkezési téľítésÍ díjának bruttó összegét 330'20
Ft-ľól338,00 Ft.ľa (anettó nyeľsanyagnoÍma 266,14Ft/ađag +Afa), a napi étkezési bľuttó eladási
áľát pedig 348'01 Ft.ľól 561'00 Ft-ľa.

IV. Diintés taľtalmának ľészletes ismertetése
Jelen előteľjesztésben ismertetett indokok, tényállás a|apjźn javaslatot teszek aľľa, hogy a
Képviselő-testület módosítsa a Budapest Józsefüárosi onkoľmányzat áLta| fenntartott
óvodfüban, valamint az á||ariiĺtézméĺyfenntaľtó ktizpont által fenntartott Budapest Főváros
VIII. kerĹileti iskolakban alkalmazott étkęzési téľítési đíjakÍól sző|ő I3l2013. (III.28.) ök.
rendeletét az előteľj esztés melléklete szerint.

V. Dtintés céIja' pénzůigyi hatása
A döntés célja, hogy a középiskolai étkeńetési szolgáltatási díjak váItozásáĺak megfelelően,
rendeletileg keľüljön meghatźltozásra a középiskolai ebéd napi étkezési térítéSi díjának bruttó
összege, valamint a napi étkezési bruttó eladási ára.

Az iĺtézményi költségvetésben a SoDEXo MagyarországKft-vel kötött szerződés a|apjźn a
20|3. évi inflációval t<irtént az étkezési bevételek és kiadások tervezése. Tękintettel aľra, hogy
azinflźrciő emelést 20|4. évben aszo|gá|tató nem éľvényesíti,ígybevételi kiesés és kiadási
megtakarítás fog jelentkezní az intézménynél. Az előzoekben leíľtak a|apjan a ľęndelet
módosítása költségvetési fedezetet nem igényel.



VI. Jogszabályĺ ktiľny ezet
A Képviselő-testiilet hatásk<jľe az A|aptorvény 32. cikk (2) bekęzdésében, az MötV. 42. s 1.

pontjában, a Gyvt. 29. $ (1) bekezdésében, valamint 151. $ (2a) bekezdésében foglaltakon
alapul.

Kérem az előteľjesztés mellékl etét képező rendelet tervezet elfogadását.

Budapest, 2014. februźr 21.

sJŁ^DJsj
Sántha Péterné
alpo1gármester

Törvényességi ellenÓrzes :

Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbívátsábĺól: ,^
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melléklet

Budapest Főváros VIII. kerůilet Józsefuárosi Onkormányzat Képviselő-testületének

.....12014. (...... ) iinkoľmányzati ľendelete

a Budapest Jőzsefvárosi Onkormányzat által fenntaľtott óvodákbano valamint az á./llrami

ĺntézményfenntaľtó kiĺzpont által fenntartott Budapest Főváros VIII. keľĺileti
iskolákban alkalmazott étkezési téľítési díjakról szől'ő 1312013. (III.28.) sz. tink. ľendelet

módosításáról

Budapest Főváros VIII. kęľület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĹilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatźrozott feladatköľében eljźrva, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi xxK. törvény 29. $ (1) bekezdésében
kapott fe|hataLmazás aIapjźn' a következőket ľendeli el:

1. $ A rendelet I. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. $ Ezarendelet f0I4. maľcius 10. napjĺín lép'hatályba.

Budapest, 2014. mĺĺľcrus .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis lĺ.áLté
polgáľmester



| 3 l 20 | 3 . (III. 2 8.) cinkormány zati r enđelet 1 . melléklete

Napi étkezési téľítési díjak
bruttó összege

Napi étkezési bľuttó eladási áľ

ovoda egész napos
(táplálékallergiás is)

370 Ft 613 Ft

Ebből:

tizőrai

ebéd

uzsonna

50 Ft

f73 Ft

47 Ft

93 Fr

427 Ft

93 Ft

Altalános iskola egész
napos

488 Ft 786 Fr

Ebből:
tizőrai

ebéd

uzsonna

75 Ft

338 Ft

75 Ft

113 Fr

5ól Ft

112Ft

Ktizépiskola

ebéd 338 Ft 561 Ft



NIDOKOLAS

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testületének

.....12014. (... ...) iinkoľmányzati ľendelete

a Budapest Jőzsefvá.ľosi onkoľmányzat által fenntartott óvodákban, valamint az ái|ami
intézményfenntartó kiizpont által fenntartofi Budapest tr'őváľos VIII. kerületi

ĺskolákban alkalmazott étkezési térítésĺ díjakľól sző|ő 1312013. (III.28.) sz. iink. ľendelet
módosításáľól ľendelethez

l. $-hoz: A rendelet l. sz. mellékletének cseľéjét az álrvźútozás indokolta.



Hatályos ľendelet szerint Teľvezett módosítás

A rendelet 1. sz. mellék|ete A ľende|et 1. sz. me|lék|ete
Napi

étkezési
szeméIyi

térítési díjak
iisszese

Napi étkezési
bruttĺí eladási áľ

Napi
étkezési
személyi

téľítési díjak
összese

Napi étkezési
bľuttó e|adási

ár

Ovoda egész
napos
(táplálékallergiás
is)

370 Fr 613 Ft
Ovoda egész
napos
(táplálék-allergiás
is)

370 Ft 613 Ft

Ebből:
tízórai
ebéd
uzsonna

50 Fr
2',73 Ft
4',7 Ft

93 Ft
42',7 Ft
93 Ft

Ebből:
tízőrai
ebéd
uzsonna

50 Ft
273 Ft
47 Ft

93 Ft
427 Ft
93 Ft

Alta|ános isko|a
esész nanos

488 Ft 786 Ft A|ta|ános iskola
esész nanos

488 Ft 786 Ft

Ebből:
tizőrai
ebéd
ltzsonna

75 Ft
338 Fr
75 Ft

l13Fr
561 Fr
TI2 FT

Ebből:
tizőrai
ebéd
uzsonna

75 Ft
338 Fr
75 Ft

l13 Ft
561 Ft
ll2Ft

KiizépiskoIa
ebéd 330.2Ft 348.01 Ft

Ktizépiskola
ebéd 338 Fr 561 Ft


