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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 832/2015. (VII. 31.) határozatában döntött „Közét-
keztetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhák fejlesztésével'1 tárgyú közbe-
szerzési eljárás eredményéről. A Bizottság határozata alapján a nyertes ajánlattevő PENSIO Minő-
ségi Közétkeztetés Kft. 1103 Budapest, Kőér u. 5. céggel (a továbbiakban: étkeztetési szolgáltató) a 
vállalkozási szerződés 2015. augusztus 3. napján megkötésre került és ezt követően három alka-
lommal módosult. Az étkeztetési szolgáltató a nevelési-oktatási intézményekben (óvoda, általános 
és középiskola) az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetést, a gyermekek átmeneti otthonában, 
a népkonyhán, az idősek,- a fogyatékkal élők és a szenvedélybeteg személyek nappali intézményei-
ben az étkeztetést, valamint a szociális étkeztetést látja el. 

A jelenlegi szerződésmódosítást az étkeztetési szolgáltató személyében bekövetkezett változás 
(jogutódlás), továbbá jogszabályi változás miatti vállalkozói díjemelés indokolja, melyet az étkezte-
tési szolgáltató kezdeményezett. 

a) jogutódlás 
A PENSIO Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója vállalkozói díjemelést kezdeményezett, továb-
bá arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy 2018.01.01. napjától átalakulás miatt a PENSIO 
Minőségi Közétkeztetés Kft. közbeszerzési szerződésből eredő jogai, valamint kötelezettségei a 
PENSIO Magyarország Kft-t 1191 Budapest, Hoftierr Albert utca 20-22. illeti. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 139. § (1) bekezdés a) 
és b) pontja szerinti esetekben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél személye új közbeszerzési 
eljárás lefolytatása nélkül változhat. Az Önkormányzat közbeszerzési tanácsadója, az Ész-Ker Zrí. 
tájékoztatása szerint a jogutód a Kbt. szerinti alkalmassági követelményeknek megfelel. 

b) vállalkozói díi 
Az étkeztetési szolgáltató az alábbi indokok alapján kezdeményezett összesen 6 % mértékű áreme-
lést, mely a nyersanyag és a rezsi tekintetében fedezné a költségnövekedését. 



• Kötelező minimálbéremelés: a 2018. január l-jétől kötelező minimálbéremeiés, valamint a 
garantált bérminimum emelése a kerület ellátásával kapcsolatos rezsiköltségekben jelentős költ-
ségnövekedést okoz. A közétkezetési piac sajátosságaiból adódóan a szolgáltatás nyújtásához je-
lentős mértékben szükséges alacsonyan képzett, betanított munkaerő alkalmazása. 

• Egyes termékek árának változása a 2017. január-augusztus közötti időszakban (KSH ada-
tok alapján): tejtermék +5%, sertéshús +11,9%, felvágott +6%, kenyér +3,9%, péksütemény 
+5,2%, friss zöldség +3,9%, friss gyümölcs +4,2%, száraz hüvelyesek +3,6 %, melyek a költsé-
gek emelkedését jelentik. 

• A működés finanszírozásának növekedése: a vállalkozó működésének finanszírozási igénye a 
tavalyi évben megnövekedett ( a legfontosabb tételek emelkedése: az üzemanyagár +8,7 % 
(gázolaj), +3,8 % (benzin), karbantartási és beruházási költségek (munkadíj) +25 %, gépkocsi 
karbantartási költségek +15 %, csomagolóanyagok +15 %, takarítószerek és segédeszközök +5 1 
%, munkaorvos költségei +5,3 %, minőségbiztosítási rendszerek ellenőrzése +4,6 %). 

Az intézményi és szociális étkeztetés jelenlegi normál étkezési árait és a 2018. június 15 napjától 
javasolt áremelést az alábbi táblázat tartalmazza: 

Jelenleg (2017.06.01-tői) 2018. június 15-től 

Ssz. Korcsoport Étkezés típusa 
Nettó 

eladási ár 
(Ft/adag) 

Nettó 
nyersanyagnorma 

(Ft/adag) 

Nettó 
eladási ár 
(Ft/adag) 

Nettó 
nyersanyagnorma 

(Ft/adag) 
Áremelés 
mértéke 

1. Tízórai 211,67 93,66 224,37 99,28 6% 
2. Óvoda Ebéd 510,1 225,71 540,71 239,25 6% 
3. Uzsonna 191,26 84,63 202,74 89,71 6% 
4. 

Altalános 
Tízórai 238,01 105,32 252,30 111,64 6% 

5. Iskola alsó 
tagozat 

Ebéd 631,55 279,45 669,45 296,22 6% 
6. 

Iskola alsó 
tagozat 

Uzsonna 234,69 103,85 248,78 110,08 6% 
7. Altalános Tízórai 262,69 116,24 278,46 123,21 6% 
8. Iskola felső 

tagozat Ebéd 709,29 313,85 751,86 332,68 6% 
9. Uzsonna 237,54 105,11 251,80 111,42 6% 
10. Középiskola Ebéd 793,06 350,91 840,64 371,96 6% 
11. 

Felnőtt (in- Tízórai 288,08 127,47 305,37 135,12 6% 
12. tézményi Ebéd 793,06 350,91 840,64 371,96 6% 
13. Uzsonna 280,96 124,32 297,82 131,78 6% 
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Ssz. Korcsoport Étkezés típusa 

Jelenleg (2017.06.01-től) 2018. június 15-től 

Ssz. Korcsoport Étkezés típusa 
Nettó 

eladási ár 
(Ft/adag) 

Nettó 
nyersanyagnorma 

(Ft/adag) 

Nettó 
eladási ár 
(Ft/adag) 

Nettó 
nyersanyagnorma 

(Ft/adag) 
Áremelés 
mértéke 

14. 

Idős és szo-
ciális ellátás 

(18+ év) 

Ebéd (nappali 
klubokban elfo-

gyasztott -
alapdíjjal szá-

molva) 

793,06 350,91 840,64 371,96 6% 

15. 

Idős és szo-
ciális ellátás 

(18+ év) Ebéd (klubok-
ból elvitelre -

alapdíj+ csoma-
golás) 

859,73 350,91 911,31 371,96 6% 

16. 

Házhoz szállí-
tott ebéd (alap-
díj + csomago-

lás+házhoz 
száll, díja) 

912,37 350,91 967,11 371,96 6% 

17. Egytál étel 
(Népkonyha) 715,86 350,91 758,81 371,96 6% 

A szolgáltatót megillető nettó eladási árak átlaga jelenleg 509,58 Ft/adag, az áremelés esetében 
540,16 Ft/adag. A diétás étkezés esetében a fentiekben meghatározott árakhoz képest 30 %-kai ma-
gasabb árat fizetünk. 

A szünidei gyermekétkeztetés jelenlegi étkezési árait és a 2018. június 15. napjától javasolt á 
lést az alábbi táblázat tartalmazza: 

Ssz. Korcsoport Étkezés típusa 

Jelenleg 2017.06.01-tő! 2018.06.15-től 
Ssz. Korcsoport Étkezés típusa Nettó el-

adási ár 
Ft/adag 

Nettó 
nyersanyag-

norma Ft/adag 

Nettó eladá-
si ár Ft/adag 

Nettó nyers-
anyag-

norma Ft/adag 

Áremelés 
mértéke 

1. Óvoda 
egytál étei ebédre 453,95 200,87 481,18 212,91 6% 

1. Óvoda diétás 
egytál étel ebédre 590,14 261,12 625,534 276,783 6% 

2. Általános iskola 
alsó tagozat 

egytál étel ebédre 562,92 249,08 596,69 264,02 6% 
2. Általános iskola 

alsó tagozat diétás 
egytál étel ebédre 731,79 323,8 775,697 343,226 6% 

3. Altalános iskola 
felső tagozat 

egytál étel ebédre 638,62 282,58 676,93 299,52 6% 
3. Altalános iskola 

felső tagozat diétás 
egytál étel ebédre 830,2 367,34 880,009 389,376 6% 

4. Középiskola 
egytál étel ebédre 708,81 313,64 751,33 332,44 6% 

4. Középiskola diétás 
egytál étel ebédre 921,5 407,73 976,729 432,172 6% 

A vállalkozási szerződés 4.5./ pontja lehetőséget biztosít arra, hogy az étkeztetési szolgáltató a 
tárgyévet megelőző évi, KSH által közzétett közétkeztetésre vonatkozó szakági infláció mértékének 
megfelelően évente kezdeményezze a nyersanyagnorma díjának és azzal egyenes arányban a vál-
lalkozói díjnak az emelését. 



A KSH adatai szerint a közétkeztetésre vonatkozó szakági infláció mértéke 2017-ben óvodai étke-
zés esetén +1,6 %, iskolai étkezés esetén +1,7 % volt, szociális étkezés esetén az iskolai étkezés 
inflációs mértékét kell figyelembe venni. A vállalkozási szerződés 4.5.1./ pontja szerint is kezde-
ményezhet áremelést az étkeztetési szolgáltató, különösen a szolgáltatás ellátását érintő jogszabályi 
változások által okozott áremelkedés esetén, melyet közös megegyezés esetén érvényesíthet. 

A fentiek szerinti javasolt vállalkozási szerződésmódosítást az előterjesztés 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

A szülők terheinek csökkentése érdekében javasolt, hogy a szolgáltatói árváltozásból eredő többlet-
költségeket az Önkormányzat jelen áremelés esetében is átvállalja. 

II. A beterjesztés indoka 
Az étkeztetési szolgáltató személyében bekövetkezett jogutódlás és az étkeztetési szolgáltató díj-
emelési kezdeményezése miatt indokolt, hogy a Bizottság döntését a 2018. június 11-i ülésén meg-
hozza. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés célja a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítása az étkeztetési szolgáltató szemé-
lyében bekövetkezett jogutódlás, valamint az étkeztetési szolgáltatás áremelkedése miatt. 

A közétkeztetési kiadásokra vonatkozóan a 6 % mértékű áremelés 2018-ra összesen 27.627 e Ft 
többletkiadást jelent, mely a 2018. évi költségvetésben tervezésre került. 
Az áremelés a közétkeztetési kiadásokra vállalt előzetes kötelezettség összegét nem változtatja. 

II. Jogszabályi környezet 
A Kbt. 141. § (1) bekezdése szerint a szerződésmódosítás alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a 
szerződés felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogvi-
szonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: 
szerződ ésmódos ítás). 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (X1.06.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszünteté-
séről. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a PENSIO Magyarország Kft. áremelési javaslatát elfogadja, mely szerint 2018. június 15. nap-
jától a nevelési-oktatási és a szociális intézmények közétkeztetése tárgyában 2015. augusztus 03. 
napján kötött, többször módosított vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díjak mértéke 6 %-
kai emelkedik. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 11. 



2. a határozat 1. pontja szerinti szerződésmódosításból eredő többletköltséget a szolgáltatást igény-
be vevőktől a felnőtt étkeztetés kivételével átvállalja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 11. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 14. 

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel 
móaj ara 

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 
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Budapest, 2018. június 08. k ^ 

dr. Bojsza Krisztina 
ü g y o s z t á l y v e z e t ő ^ ^ 
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1. sz. melléklet 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

4. sz. MÓDOSÍTÁSA 
Amely létrejött egyrészről 

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-
67., bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000, adószáma: 15735715-2-42, KSH szám: 125405, képvi-
selő: dr. Sára Botond polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő), 

másrészről 

a PENSIO Magyarország Kft. (székhelye: 1191 Budapest, Hofherr Albert u. 20-22., cégjegyzékszám: 01-
09-307579, adószám: 26202972-2-43, számlaszám: Erste Bank Zrt. - 11600006-00000000-80792213, kép-
viselő és beosztása: Fehér Márta ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

- a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek - között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek sze-
rint: 

1./ Szerződő Felek 2015. augusztus 03-án Vállalkozási szerződést kötöttek közétkeztetés tárgyában (továb-
biakban alapszerződés). Szerződő Felek alapszerződésüket eddig 3 alkalommal módosították. 

2./ Szerződő Felek rögzítik, hogy 

- az alapszerződés megkötésekor és a Vállalkozási szerződés 1-2. számú módosításakor a Vállalkozó a 
PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 5. cégjegyzékszám: 01-09-
994750, adószám: 24189112-2-42, számlaszám: ERSTE Bank - 11600006-00000000-60946836, képviselő 
és beosztása: Orsikó Ferencné ügyvezető igazgató), 

- a Vállalkozási szerződés 3. számú módosításakor a Vállalkozó a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. 
(székhelye: 1191 Budapest, Hofherr Albert u. 20-22., cégjegyzékszám: 01-09-994750, adószám: 24189112-
2-43, számlaszám: Erste Bank Zrt. - 11600006-00000000-60946836, képviselő és beosztása: Oriskó Fe-
rencné ügyvezető) volt. 

3./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a 2018. január 8. napján kelt levelében (érkezett: 2018. január 
12.) tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-307579/6 számú 
jogerős végzése szerint a jogelőd PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. cégből (székhelye: 1191 Budapest 
Hofherr Albert u. 20-22., cégjegyzékszám: 01-09-994750, adószám: 24189112-2-43, számlaszám: Erste 
Bank Zrt. - 11600006-00000000-60946836, képviselő és beosztása: Oriskó Ferencné ügyvezető) 2017. no-
vember 13. napján átalakulással létrehozott PENSIO Magyarország Kft. kérelmére 2017. december 31. nap-
jával elrendelte a PENSIO Magyarország Kft. mint jogutód cég bejegyzését (székhelye: 1191 Budapest, 
Hofherr Albert u. 20-22., cégjegyzékszám: 01-09-307579, adószám: 26202972-2-43, számlaszám- Erste 
Bank Zrt. - 11600006-00000000-80792213, képviselő és beosztása: Fehér Márta ügyvezető). 

A fenti PENSIO Magyarország Kft. cég a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. jogutódja. Felek rögzítik, 
hogy a Vállalkozó a Kbt. 139.§ (1) bek. b) pontjára hivatkozással igazolta a hivatkozott jogszabályhelyben 
foglaltakat, továbbá azt, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt, valamint megfelel az érintett közbeszerzési 
eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek. Felek rögzítik, hogy nem merült fel olyan körül-
mény, amely arra utalna, hogy a jogutódlás a Kbt. megkerülését szolgálná. 

Fentiek alapján rögzítik a felek, hogy 2018. január 01. napjától (figyelemmel arra, hogy a tárgyi adatt közhi-
teles nyilvántartás tartalmazza) a fentebb hivatkozott szerződés Vállalkozója az ott megjelölt adatokkal a 
PENSIO Magyarország Kft. 



5./ Szerződő Felek az alapszerződés 4.]./pontjában meghatározott vállalkozói díjat 2018 június 15 
kezdődően az alábbi táblázatokban részletezettek szerint határozzák meg: napjától 

a) intézményi és szociális étkeztetés 

Ssz. Korcsoport Étkezés típusa 

Nettó Nettó Nettó Nettó 
Ssz. Korcsoport Étkezés típusa eladási ár eladási ár nyersanyagnorma nyersanyagnorma Ssz. Korcsoport Étkezés típusa 

(Ft/adag) (Ft/adag) (Ft/adag) (Ft/adag) 

Normái Diétás Normál Diétás 

1 . 2. 
1 . Tízórai 224,37 291,681 99,28 129,064 
2. Óvoda Ebéd 540,73 702,923 239,25 313,025 
3. Uzsonna 202,74 263,562 89,71 116,623 
4. 

r Tízórai 252,30 327,990 111,64 145,132 
5. Általános Iskola 

alsó tagozat Ebéd 669,45 870,285 296,22 385,086 
6. Uzsonna 248,78 323,414 110,08 143,104 
7. 

Altalános Iskola 
felső tagozat 

Tízórai 278,46 361,998 323,21 160,173 
8. Altalános Iskola 

felső tagozat Ebéd 751,86 977,418 332,68 432,484 
9. 

Altalános Iskola 
felső tagozat 

Uzsonna 251,80 327,340 311,42 144,846 
10. Középiskola Ebéd 840,64 1 092,832 371,96 483,548 
11. 

Felnőtt (intézmé-
nyi dolgozó) 

Tízórai 305,37 396,981 135,12 175,656 
12. Felnőtt (intézmé-

nyi dolgozó) Ebéd 840,64 1 092,832 371,96 483,548 
13. 

Felnőtt (intézmé-
nyi dolgozó) 

Uzsonna 297,82 387,166 331,78 171,314 

14. 

Idős és szociális 
ellátás (18+ év) 

Ebéd (nappali klu-
bokban elfogyasztott 
- alapdíjjal számol-

va) 

840,64 1 092,832 371,96 483,548 

15. 
Idős és szociális 
ellátás (18+ év) 

Ebéd (klubokból 
elvitelre - alap-
díj+csomagolás) 

911,31 1 184,703 371,96 483,548 

16. 

Idős és szociális 
ellátás (18+ év) 

Házhoz szállított 
ebéd (alapdíj 

+csomagolás+házhoz 
szállítás díja) 

967,31 1 257,243 373,96 483,548 

17. Egytál étel (Nép-
konyha) 758,81 986,453 371,96 483,548 

Nettó eladási ár 
(Ft/adag) (az 1-17. 
sorszámhoz tarto-
zó étkezési típu-
sok esetében 
megadott eladási 
árak átlaga). 

540,16 702,208 



b) szünidei gyermekétkeztetés 

Sorszám Korcsoport Étkezés 
típusa 

Nettó Nettó Nettó Nettó 

Sorszám Korcsoport Étkezés 
típusa eladási ár eladási ár 

nyersanyag-
norma 

nyersanyag-
norma 

Sorszám Korcsoport Étkezés 
típusa 

(Ft/adag) (Ft/adag) (Ft/adag) (Ft/adag) 

Normál Diétás Normál Diétás 
1. 2. 

1. Óvoda egytál étel 
ebédre 481,18 625,534 212,91 276,783 

2. 
Altalános 

Iskola aisó 
tagozat 

egytál étel 
ebédre 596,69 775,697 264,02 343,226 

3. 
Altalános 

Iskola felső 
tagozat 

egytál étel 
ebédre 676,93 880,009 299,52 389,376 

4. Középiskola egytál étel 
ebédre 751,33 976,729 332,44 432,172 

5./ A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak, azokat 
jelen szerződésmódosítással összhangban kell értelmezni és alkalmazni. 

6./ Jelen szerződésmódosítás jogalapja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 139. § (1) 
bekezdés b) pontja, a 141. § (6) bekezdése, figyelemmel arra, hogy a fenti módosítást a Kbt. kifejezetten, 
mint lehetőséget rögzíti és a felek jogviszonyának lényeges kérdéseit nem érinti, az nem valósítja meg to-
vábbá különösen a Kbt. 141.§ (6) bek. a)-c) alpontjaiban foglaltakat. 

A jelen szerződésmódosítás készült 5 példányban 4 oldalon, melyet Szerződő Felek, mint akaratukkai min-
denben megegyezőt, kellő átolvasást és közös értelmezést követően, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2018. június .... 
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