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I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaga a 
73/2020. (VII. 02.) hatarozataval meginditotta az Jntezmenyi gyermeketkeztetesi feladatok, valamint az 
dnkormdnyzal fenntarlasaban levo szocialis intezmenyekben a kbzetkeztetes biztositdsa 3 reszajdnlati 
korbem" cimu, kbzetkeztetes” targyu, a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny 
(tovabbiakban: Kbt.) Masodik resze szerinti, nyilt, kozbeszerzesi eljarast (eljaras azonositoszama: 
EKR001130092020).

Az eredmenyes eljaras lezarasakent a polgarmester - a 27/2021. (I. 29.) szamii Korm. rendelettel 
kihirdetett veszelyhelyzetben, a katasztrofavedelemrbl es a hozza kapcsolddo egyes torvenyek 
modositasarol szolo 2011. evi CXXVIII. torveny 46. § (4) bekezdesenek felhatalmazasa alapjan a - 
kepviselo-testiilet feladat- es hataskdret gyakorolva meghozott - 142/2021. (III. 18.) szamu dontese 
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alapjan 2021. aprilis 06. napjan alairasra kerultek 24 honap hatarozott idore a szolgaltatasi szerzodesek 
az egyes reszek tekinteteben az alabbi vallalkozasokkal:

- az 1. resz vonatkozasaban a FoodHost Catering Vendeglatb es Szolgaltato Kft.-vel (2119 Pecel, 
Matyas kiraly ter 7., a tovabbiakban: FoodHost Catering Kft. vagy vallalkozo),

- a 2. resz vonatkozasaban az Eurest Etteremuzemeltetb Kft.-vel (1117 Budapest, Irinyi J. utca 4-20. 
B. ep. 5. em.),

- a 3. resz vonatkozasaban a FoodHost Catering Kft.-vel.

2021. szeptember 21-en az 1. es a 3. reszben nyertes FoodHost Catering Kft. aremelesi keressel fordult 
az Onkormanyzathoz. A vallalkozo altal kert aremeles atlagos merteke 26% volt arra hivatkozva, hogy a 
kozetkeztetesi szolgaltatas ellenbrzese valtozik, mely jelentos human eroforras fejlesztest igenyel, 
tovabba, hogy 2021. evben tovabbi jelentos inflacibs hatasok ervenyesiiltek a kbzetkeztetesben es az 
elelmiszerek araban. Ennek alapjan az Onkormanyzat ket izben is lefolytatott szemelyes konzultacibt a 
vallalkozoval. A legutobbi targyalason az Onkormanyzat ismertette azon allaspontjat, hogy a 
szolgaltatasi szerzodesek 4.1.1. pontja ertelmeben a rogzitett szolgaltatasi adagarak 2022. julius 1. 
napjatol, tovabba ezt kovetoen a szerzodes idotartama alatt minden ev julius 1. napjatol a KSH altal 
kozolt elbzb evi atlagos fogyasztoi arindex mertekevel emelhetdek. A szolgaltatasi szerzodesek 
megfeleld modositasaval a Kbt. 141. § (2) bekezdesenek a figyelembevetelevel legfeljebb 9,9 %-os 
dijemelest tud az Onkormanyzat elfogadni.

Vallalkozo ezt kovetoen fordult az 1. szamu mellekletben csatolt levelevel az Onkormanyzathoz, kerve 
a szolgaltatasi dij 9,9%-os emeleset a nem vart, rendkivuli merteku alapanyagar emelkedes okan.

A fentiek alapjan javaslom, hogy a Foodhost Catering Kft.-vel 2021. aprilis 06. napjan megkotott ket 
szolgaltatasi szerzodes keriiljon modositasra a szolgaltatasi dij alapjat kepezo eladasi egysegarak 9,9%- 
os, azaz kilenc egesz kilenc tized szazalekos emelesevel 2022. aprilis 1. napjatol, melynek penziigyi 
fedezetere az Onkormanyzatnak tobbletfinanszirozast kell biztositania a 2022. evi koltsegvetesben. A 
megemelt szolgaltatasi dij penziigyi fedezetet az onkormanyzat 2023. ev koltsegvetese terhere 
sziikseges biztositani.

A gyermekek vedelmerbl es a gyamiigyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny (tovabbiakban: 
Gyvt.) 151. § (3) bekezdese ertelmeben a gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dijanak alapja az 
elelmezes nyersanyagkoltsegenek egy ellatottra juto napi osszege. A veszelyhelyzettel bsszefuggb 
atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny 147. § (1) bekezdese ertelmeben 2022. junius 30. 
napjaig a helyi onkormanyzat es a helyi onkormanyzat altal fenntartott kbltsegvetesi szerv altal nyujtott 
szolgaltatasert, vegzett tevekenysegeert megallapitott dij, az onkormanyzati vagyonnal valo gazdalkodas 
kereteben felmeriild dij, illetve egyeb dijfizetesi kbtelezettseg merteke nem lehet magasabb, mint az 
ugyanazon dijnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatalybalepeset megelbzb napon hatalyos es 
alkalmazando merteke. Eire figyelemmel a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
fenntartasaban mukodo ovodakban, valamint - a fovarosi onkormanyzat sajat tulajdonaban allo 
ingatlanban mukddo nevelesi-oktatasi intezmenyek kivetelevel - a tankeriileti kbzpont es a szakkepzo 
centrum altal fenntartott Budapest Fovaros VIII. keruleti nevelesi-oktatasi intezmenyekben alkalmazott 
etkezesi intezmenyi teritesi dijak emelesere 2022. junius 30. napjaig az Onkormanyzat nem jogosult. A 
gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dija tehat valtozatlan osszegii marad az elelmezes 
nyersanyagkoltsegenek az emelkedese ellenere a veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti szabalyokrol 
szolo 2021. evi XCIX. torveny 147. § (1) bekezdese, valamint a Gyvt. 147. § (4) bekezdese es a 151. § 
(12) bekezdese alapjan.

A veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny fentiekben 
hivatkozott rendelkezese ertelmeben az etkeztetest igenybe vevo dolgozok sem kbtelezhetbek a brutto 
eladasi ar 2022. aprilis 1. napjatol megemelesre keriilb osszegenek megfizetesere, mivel az 
Onkormanyzat, illetve a Jozsefvarosi Ovodak alaptevekenysege egyikekent nyujtja a munkahelyi 
etkeztetest (kormanyzati funkcioszama: 09602) a koznevelesi intezmenyekben a Kepviselo-testiilet es 
Szervei Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet (a 
tovabbiakban: SZMSZ) 2. melleklete, valamint a Jozsefvarosi Ovodak alapito okirata ertelmeben, igy az 
azert megallapitott dij sem emelheto.

Erre figyelemmel a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott ovodakban, valamint az 
al lam i intezmenyfenntarto kbzpont altal fenntartott Budapest Fovaros VIII. keruleti iskolakban 



alkalmazott etkezesi teritesi dijakrol szolo 13/2013. (III. 28.) onkormanyzati rendeletben (tovabbiakban: 
Rendelet) foglalt szabalyozasmbdositasra es a kesbbb kifejtettek okan a Rendelet hatalyon kivul 
helyezesre is kerul. A szabalyozas modositasanak indoka az, hogy a jelenleg hatalyos Rendelet 3. § (1) 
bekezdes alapjan az etkeztetest igenybe vevb dolgozoknak a brutto eladasi arat kellene megfizetni a 
Rendelet 1. melleklete szerint, amely az bsszegeket nem is tartalmazza. Mivel a munkahelyi etkeztetes a 
munkavedelemrbl szolo 1993. evi XCIII. torveny 24. §-a alapjan biztositott szolgaltatas, tovabba az 
etkezest igenybe vevo ovodai, iskolai dolgozbk nem a Gyvt. szerinti gyermeketkeztetes, es nem is az 
1993. evi III. torveny szerinti „szocialis etkeztetes” kereteben reszesiilhetnek ellatasban, hanem 
munkahelyuk, illetve foglalkozasuk alapjan igenyelhetik az etkezest, ellenertekenek meghatarozasa nem 
a Rendelet szabalyozasi korebe tartozik. A Rendelet cimeben nem helytallb tovabba az allami 
intezmenyfenntarto kozpont megnevezes sem, mivel az allami kbznevelesi kbzfeladat ellatasaban 
fenntartokent reszt vevb szervekrbl, valamint a Klebelsberg Kbzpontrbl szolo 134/2016. (VI. 10.) Korm. 
rendelet alapjan a kbznevelesi intezmeny fenntartbi jogai es kbtelezettsegei tekinteteben 2017. januar 1- 
jetbl a Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont jogutodja az a tankeruleti kozpont lett, amelynek a 
feladatellatasi teriileten a kbznevelesi intezmeny szekhelye talalhatb. A keriileti bnkormanyzatnak a 
Gyvt. 21/A. § (6) bekezdese alapjan a gyermeketkeztetest tbbbek kbzbtt a kbzigazgatasi teriileten a 
tankeruleti kozpont, illetve a szakkepzesi centrum (kbznevelesi fenntarto) altal fenntartott nevelesi- 
oktatasi intezmenyben, illetve szakkepzb intezmenyben kell biztositania a Fbvarosi Onkormanyzat sajat 
tulajdonaban allo ingatlanban mukbdb nevelesi-oktatasi intezmenyek kivetelevel.

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny (tovabbiakban: Jat.) 27. § (2) bekezdese ertehneben 
torveny kivetelevel a jogszabaly megjelblese annak kihirdetese soran magaban foglalja a jogszabaly 
megalkotbjanak megjelbleset, a sorszamat, a kihirdetesenek napjat, a jogszabaly elnevezeset es cimet.
A Jat. 8. § (2) bekezdese alapjan nem lehet modositani vagy - a jogszabaly egeszenek hatalyon kivul 
helyezese nelkiil - hatalyon kivul helyezni 
a) a jogszabaly megjelbleset, 
b) - az onkormanyzati rendelet kivetelevel - a rendelet bevezetb reszet, 
c) a hatalyba lepett jogszabalyi rendelkezes hatalyba leptetb rendelkezeset, valamint
d) jogszaballyal - a hiteles szbveg es a kihirdetett szdveg kbzti elteres, valamint forditasi hiba 
kivetelevel - a jogszabalyban kihirdetett nemzetkbzi szerzbdes, a nemzetkozi szerzbdeshez fuzott 
fenntartas, kifogas es nyilatkozat szbveget.

A fentiek okan a Rendelet hatalyon kivul helyezesevel az ovodai es iskolai etkezesi teritesi dijakrol uj 
rendelet megalkotasat javaslom. Az uj rendelet-tervezetben a Budapest Fbvaros Kormanyhivatalanak 
azon szakmai segitsegnyujtas targyban, 2022. januar 17-en kiadmanyozott levele alapjan, miszerint 
jogsertb az a gyakorlat, amelynek eredmenyekent a helyi rendeletben AFA-val nbvelt etkezesi teritesi 
dijat allapitanak meg, a gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dijat - annak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. 
rendelet hatalybalepeset megelbzb napon hatalyos - netto merteke szerinti bsszegben tiintetjuk fel. Az 
altalanos forgalmi ad6t ugyanis a gyermeketkeztetes szemelyi teritesi dijanak megallapitasanal kell 
figyelembe venni a Gyvt. 151. § (4) bekezdese alapjan. A rendelet-tervezetben az intezmenyi teritesi dij 
bsszeget tovabba - a szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjbleti alapellatasok es gyermekvedelmi 
szakellatasok teritesi dijarbl es az igenylesiikhbz felhasznalhatb bizonyitekokrol szolo 328/2011. (XH. 
29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdeseben foglaltakat szem elbtt tartva - az 1 es 2 forintos cimletu 
ermek bevonasa kbvetkezteben szukseges kerekites szabalyairol szolo 2008. evi III. torveny 2. §-anak 
megfelelb mbdon, kerekitve hataroztuk meg.

A sziilb altal fizetendb szemelyi teritesi dijat az intezmenyvezetb allapitja meg az elelmezes 
nyersanyagkbltsegenek egy ellatottra juto napi bsszeg altalanos forgalmi adbval nbvelt bsszegenek, 
valamint a Gyvt. 21/B. §-aban megjelblt normativ kedvezmenyeknek a figyelembevetelevel. Az 
Onkormanyzat 2018. januar 1-jetbl etkeztetesi tamogatast is nyujt a gyermeketkeztetest igenybe vevbk 
reszere a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es 
gyermekjbleti ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (III. 01.) onkormanyzati rendelet szabalyai 
szerint, hogy amennyiben az elelmezes nyersanyagkbltsegenek emelkedesebbl adbdban az intezmenyi 
teritesi dij megemelesre kerul, fenntarthato legyen a sziilbk altal a gyermekek etkeztetesere tenylegesen 
fizetendb korabbi bsszeg merteke.

Tekintettel arra, hogy a Kormanyhivatal a fentiekben hivatkozott levelben arra is ramutatott, hogy 
amennyiben a Gyvt. megallapitja az onkormanyzati rendelet teruleti es szemelyi hatalyat, azt kulbn 
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szabalyozni nem szukseges az onkormanyzati rendeletben, az uj rendelet-tervezet a Gyvt. 21/A. § (6) 
bekezdes alapjan mar nem tartalmaz teriileti/szemelyi hatalyra vonatkozo szabalyt.

Az eldterjesztesben reszletezett szerzodesmodositasok eredmenyekent a szerzodesek ellenertekenek 
novekedese nem eri el az unios ertekhatart, es nem eri el az eredeti szerzodes ertekenek 10%-at sera, 
tovabba a modositas nem valtoztatja meg a szerzodes altalanos jelleget, valamint illeszkedik az eredeti 
szerzodes jellegehez, ezert a szerzodesek uj kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa nelktil modosithatdak.

II. A beterjesztes indoka
A Foodhost Catering Kft.-vel megkotott szolgaltatasi szerzodesek 2022. aprilis 1. napjatol torteno 
modositasahoz, a szukseges penziigyi fedezet biztositasahoz, tovabba a rendeletalkotashoz szukseges, 
hogy a kepviselo-testiilet a donteset a 2022. marcius 24-i iilesen meghozza.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, hogy a Foodhost Catering Kft. a vele megkotott szolgaltatasi szerzodesekben 
meghatarozott szolgaltatasi adagarakat 2022. aprilis 1. napjatol 9,9%-kal megemelhesse, a kbzetkeztetes 
az elvarhato, magas mindsegben keruljon a jovoben is biztositasra, valamint az azzal jaro tbbbletkiadas 
penziigyi fedezetet az Onkormanyzat a 2022. evi koltsegveteseben biztositsa, tovabba, hogy uj rendelet 
keriiljon megalkotasra az ovodai es iskolai etkezesi teritesi dijakrol.

A kozetkeztetesi kiadasok eloiranyzatat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltatd es Gyermekjoleti Kozpont 
koltsegvetese tartalmazza. A szolgaltatasi adagarak 2022. aprilis 1. napjatol torteno megemelesevel az 
etkezesi eldiranyzatot is szukseges megemelni mindbsszesen bruttb 6.595.364 Ft osszeggel (kotelezo 
feladaton beliil a 41204 oktatasi-nevelesi intezmenyekben etkeztetes biztositasara osszesen brutto 
4.146.911 Ft-tal; a 41401 szocialis etkeztetes-hazi segitsegnyujtasra osszesen brutto 1.560.746 Ft-tal; a 
41501 nappali ellatasra osszesen brutto 142.584 Ft-tal; a 41801 gyermekek atmeneti otthonra osszesen 
brutto 159.666 Ft-tal; onkent vallalt feladaton beliil a 41401 szocialis etkeztetes-hazi segitsegnyujtasra 
osszesen brutto 565.725 Ft-tal; a 41501 nappali ellatasra pedig osszesen brutto 19.732 Ft-tal). A 
szukseges penziigyi fedezet a 2022. evi koltsegvetesrol szdld 6/2022. (11.24.) onkormanyzati rendelet 9. 
melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztosithatd.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.) 
42. § 1. pontja alapjan a kepviselo-testiilet hataskbrebol nem ruhazhato at a rendeletalkotas.

Az SZMSZ 7. melleklet 1.1.1. pontja alapjan barmely onkormanyzati szerzodes modositasa a 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag hataskdrebe tartozik. Az SZMSZ 31. § (1) bekezdese alapjan 
azonban a kepviselo-testiilet az atruhazott hataskdr gyakorlasat barmikor indokolas nelkiil magahoz 
vonhatja azzal, hogy az nem minosul a hataskdr visszavonasanak.

A Motv. 23. § (5) bekezdes 11. pontja ertelmeben a keriileti onkormanyzat feladata kiilonosen a 
gyermekjoleti szolgaltatasok es ellatasok.

A Gyvt. 21. § (1) bekezdese ertelmeben termeszetbeni ellataskent a gyermek eletkoranak megfeleld 
gyermeketkeztetest kell biztositani a gyermeket gondozd sziilo, torvenyes kepviseld vagy nevelesbe vett 
gyermek eseten a gyermek ellatasat biztosito nevelosziilo, gyermekotthon vezetoje, illetve az Szt. 
hatalya ala tartozd apolast, gondozast nyujtd intezmeny vezetoje kerelmere 
a) a bolcsodeben, mini bolcsodeben, 
b) az dvodaban, 
c) a nyari napkozis otthonban, 
d) az altalanos es kozepiskolai kollegiumban, az itt szervezett extematusi ellatasban, 
e) az altalanos iskolai es - ha onkormanyzati rendelet kivetelevel jogszabaly maskeppen nem 
rendelkezik - a kozepfoku iskolai menzai ellatas kereteben, 
f) a fogyatekos gyermekek, tanuldk neveleset, oktatasat ellatd intezmenyben es a fogyatekos gyermekek 
szamara nappali ellatast nyujtd, az Szt. hatalya ala tartozd fogyatekosok nappali intezmenyeben [az a)-f) 
pontban foglaltak a tovabbiakban egyutt: intezmenyi gyermeketkeztetes],
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g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bolcsode, mini bolcsode es az ovoda zarva tartasa, valamint az 
iskolaban az Nktv. 30. § (1) bekezdese szerinti nyari sziinet es az Nktv. 30. § (4) bekezdese szerinti 
tanitasi sziinetek idotartama alatt (a tovabbiakban egyiitt: sziinidei gyermeketkeztetes).
A Gyvt. 21 /A. § (1) bekezdes b) pontja alapjan, ha a sziilo, tbrvenyes kepviselb elteroen nem 
rendelkezik, az intezmenyi gyermeketkeztetes kereteben a nem bentlakasos intezmenyben a gyermekek 
es a tanulbk szamara az ovodai nevelesi napokon, valamint az iskolai tanitasi napokon az ovodaban es a 
nem bentlakasos nevelesi-oktatasi intezmenyben a deli meleg foetkezest, valamint tizorai es uzsonna 
formajaban ket kisetkezest kell biztositani.
A Gyvt. 21 /A. § (3) bekezdes ab) pontja elbirja, hogy az (1) bekezdes szerinti gyermeketkeztetest a 
telepiilesi bnkormanyzat a kozigazgatasi teruleten a tankeriileti kozpont, illetve a szakkepzesi centrum 
reszekent mukbdb nevelesi-oktatasi intezmenyben, illetve szakkepzb intezmenyben biztositja.
A Gyvt. 2I/A. § (6) bekezdese alapjan a fovaros kozigazgatasi teruleten a koznevelesi fenntarto altal 
fenntartott nevelesi-oktatasi intezmenyben, illetve szakkepzb intezmenyben - a fovarosi bnkormanyzat 
sajat tulajdonaban allo ingatlanban mukodo nevelesi-oktatasi intezmenyek kivetelevel - az (1) es a (4) 
bekezdes szerinti gyermeketkeztetest a keriileti onkormanyzat biztositja. A fovarosi onkormanyzat 
koteles biztositani az (1) es a (4) bekezdes szerinti gyermeketkeztetest azon nevelesi-oktatasi 
intezmenyben, amely sajat tulajdonaban allo ingatlanban mukbdik.
A Gyvt. 29. § (1) bekezdese alapjan a fenntarto onkormanyzat a szemelyes gondoskodast nyujto 
ellatasok (a tovabbiakban: szemelyes gondoskodas) formairbl, azok igenybevetelerbl, valamint a 
fizetendo teritesi dijrol rendeletet alkot.
A Gyvt. 29. § (2) bekezdes e) pontja szerint, ha torveny maskent nem rendelkezik, a fenntarto 
onkormanyzat rendeletben szabalyozza a fizetendo teritesi dijak merteket, csbkkentesenek es 
elengedesenek eseteit, modjait.
A Gyvt. 146. § (l)-(2) bekezdesei ertelmeben, ha a Gyvt. maskent nem rendelkezik, a szemelyes 
gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatas kereteben biztositott gyermekek napkozbeni ellatasaert 
es gyermekek atmeneti gondozasaert, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto gyermekvedelmi 
szakellatas kereteben biztositott utogondozoi ellatasert, valamint a gyermeketkeztetesert teritesi dijat 
kell fizetni. A Gyvt.-ben meghatarozottak szerint a teritesi dijat az ellatast igenybe vevb gyermek 
eseten a szuldi feltigyeletet gyakorlo sziilo vagy mas tbrvenyes kepviseld az intezmenynek fizeti meg.
A Gyvt. 147. § (1) -(2) bekezdesei alapjan a fenntarto jogszabalyban meghatarozottak szerint 
megallapitja a Gyvt. 146. § (1) bekezdese szerinti ellatasok intezmenyi teritesi dijat, amely - a 
gyermeketkeztetes kivetelevel - a szolgaltatasi bnkbltseg es a kbzponti kbltsegvetesrbl szdlo tbrvenyben 
biztositott tamogatas kulbnbbzete.
A Gyvt. 147. § (4) bekezdese ertelmeben a fenntarto az intezmenyi teritesi dijat az (1) bekezdes szerint 
kiszamitott es kulbn jogszabaly szerint dokumentalt teritesi dijnal alacsonyabb bsszegben is 
meghatarozhatja.
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdese alapjan, ha a gyermeketkeztetest a telepiilesi bnkormanyzat biztositja, 
ugy az intezmenyi teritesi dijat a telepiilesi onkormanyzat allapitja meg.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdese ertelmeben a gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dijanak alapja az 
elelmezes nyersanyagkbltsegenek egy ellatottra jutd napi bsszege.
A Gyvt. 151. § (12) bekezdese alapjan a gyermeketkeztetes eseten a 146. §-t, a 147. § (4) bekezdeset, a 
148. § (1), (4), (5), (8) es (9) bekezdeset alkalmazni kell.
A szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatasok es gyermekvedelmi szakellatasok teritesi 
dijat es az igenylesiikhbz felhasznalhatb bizonyitekokat a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
szabalyozza.

A kbzetkeztetesre vonatkozo taplalek-egeszsegiigyi elbirasokat a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 
tartalmazza.

A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdesei alapjan a szerzbdes - a (4) vagy (6) bekezdesben foglalt feltetelek 
vizsgalata nelkul - uj kbzbeszerzesi eljaras lefolytatasa nelkiil modosithato, ha a modositas 
eredmenyekent az ellenertek nbvekedese - vagy tobb modositas eseten azok netto bsszerteke - nem eri el 
az alabbi ertekek egyiket sem
a) az unios ertekhatart elerb ertekii eredeti szerzbdes eseten az unibs ertekhatart;
b) szolgaltatas, arubeszerzes es epitesi vagy szolgaltatasi koncesszib eseten az eredeti szerzbdes 
ertekenek 10%-at, epitesi beruhazas eseten az eredeti szerzbdeses ertek 15%-at;
valamint a modositas nem valtoztatja meg a szerzbdes altalanos jelleget es illeszkedik az eredeti 
szerzbdes jellegehez.
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(3) A (2) bekezdest arra a szerzodesmodositasra lehet alkalmazni, amely a szerzodes ertekenek 
valtozasaval jar, a szerzodeses jogviszony tobb elemet erinto modositas eseten a modositas azon 
elemeire, amelyek az ertek valtozasaval osszefuggenek. Nem alkalmazhato a (2) bekezdes a 
szerzodesmodositasra akkor, ha a szerzodeskotest megelozo kozbeszerzesi eljarast az ajanlatkerd olyan 
szabalyok szerint inditotta meg, amelyek nem lettek volna jogszeruen alkalmazhatdak, ha az ajanlatkerd 
az eljaras becsiilt erteket a szerzodesmodositast koveto erteket figyelembe veve hatarozta volna meg.

A Motv. 111. § (2) bekezdes szerint a helyi onkormanyzat az eves koltsegvetesebol finanszirozza es 
latja el a torvenyben meghatarozott kdtelezd, valamint a kdtelezd feladatai ellatasat nem veszelyeztetd 
onkent vallalt feladatait.

A Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eldterjesztest nyilvanos 
ulesen kell targyalni. A rendeletalkotashoz az Motv. 50. §-a es az SZMSZ 6. sz. melleklet 15. pontja 
alapjan minositett tobbseg sziikseges. A hatarozat elfogadasahoz a Motv. 50. §-a es az SZMSZ 6. sz. 
melleklet 6. pontja alapjan minositett tobbseg sziikseges.

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag az SZMSZ 7. melleklet 1.4.1. pontjai alapjan, a Kulturalis, Civil, 
Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag pedig az SZMSZ 7. mellekletenek 2.3.1. 
pontja alapjan javasolja a kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

A fenti rendelkezesek alapjan kerem az eloterjesztes mellekletet kepezo rendelet megalkotasat es az 
alabbi hatarozat elfogadasat.

Rendeletalkotasi javaslat!
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete megalkotja a ..../2022. (.......) onkormanyzati
rendeletet az intezmenyi gyermeketkeztetes teritesi dijairol

Mellekletek:
1. szamu melleklet: Kormanyhivatal levele
2. szamu melleklet: rendelet-tervezet
3. melleklet: FoodHost Catering Vendeglato es Szolgaltatd Kft.-vel a kbzetkeztetesi kozbeszerzesi 
eljaras 1-es reszben megkotott szolgaltatasi szerzodes modositas tervezete
4. melleklet: FoodHost Catering Vendeglato es Szolgaltatd Kft.-vel a kozetkeztetesi kozbeszerzesi 
eljaras 3-as reszben megkotott szolgaltatasi szerzodes modositas tervezete

HATAROZATI JAVASLAT
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.../2022. (..) szamu hatarozata

a FoodHost Catering Kft.-vel megkotott szolgaltatasi szerzodesek modositasardl es a 
szolgaltatasi adagaremeles penzugyi fedezetenek biztositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1) a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag SZMSZ 7. melleklet 1.1.1. pontjaban foglalt hataskore 
gyakorlasanak magahoz vonasaval modositja az ,Jntezmenyi gyermeketkeztetesifeladatok, valamint 
az onkormanyzat fenntartasaban levo szocidlis intezmenyekben a kbzetkeztetes biztositdsa 3 
reszajanlati korben" targyu, a kozbeszerzesekrol szold 2015. evi CXLIII. torveny Masodik resz, 
unios ertekhatart elerb ertekii 81. § (1) bekezdes szerinti nyilt eljaras, reszajanlattetel biztositasaval 
lefolytatott kozbeszerzesi eljaras 1-es es 3-as reszeben a FoodHost Catering Vendeglato es 
Szolgaltatd Kft.-vel megkotott szolgaltatasi szerzodeseket az eloterjesztes 2-3. mellekletei szerinti 
tartalommal;

2) a hatarozat 1. pontjaban foglaltak alapjan a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltatd es Gyermekjdleti 
Kdzpont koltsegveteseben az etkezesi kiadasok eloiranyzatat mindosszesen bruttd 6.595.364 Ft 
bsszeggel (kdtelezd feladatra bsszesen bruttd 6.009.907 Ft-tal, onkent vallalt feladatra osszesen 
bruttd 585.457 Ft-tal) megemeli a 2022. evi koltsegvetesrol szdlo 6/2022. (11.24.) onkormanyzati 
rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere tortenb atcsoportositassal;





3) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontjaban hivatkozott szolgaltatasi szerzodesmodositasok 
alairasara;

4) felkeri a polgarmestert, hogy a 2. pont szerinti atcsoportositast a koltsegvetesi rendelet soron 
kovetkezo modositasaban vezesse at.

Felelos: polgarmester
Hataridd: az 1-2. pontok eseteben: a dontes napja, a 3. pont eseteben: 2022. marcius 28., a 4. pont 
esteben az Onkormanyzat 2022. evi kbltsegvetesrol szolo 6/2022. (11.24.) bnkormanyzati rendelet soron 
kovetkezo modositasa.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda, Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly Beruhazasi, Kozbeszerzesi es Palyazati Iroda, Koltsegvetesi es 
Penzugyi Ugyosztaly.

Budapest, 2022. marcius 03.

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

dr. Satos Csilla 
jliyzb
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E normakontroll soran szerzettlapasztalatokrdl, az dszlelt formal 6s tartalmi hi6nyossagokrdl - az Motv. 
133. § (3) bekezdeseben foglalt szakmai segftsegnyujtasi jogkoromben eljarva - az alabbiakban 
tajekoztatom.

I
A. celvizsgalat atfogo, valamennyi TSvarosi keriiletre kiterjedo jellegebSI adodoan szamos hibas 
jogalkotasi gyakorWa’’ deriilt f6riy>‘ dmelyek kozul azokra, amelyek a hivatkozott onkormanyzati 

. rendeletek feliilvizsgalata. soran is ^elmerultek mindenkeppen sziiksegesnek tartom felhfvni Jegyzo
Asszony figyelmet Hangsulyozom, hogy jelen szakmai segitsegnyujtas a tipikusajr^ldforduld hibakra 

4gkuszal, az egyes onkormanyzati rendeletek konkret hianypssagainak teteles felsorolasa a keretein 
tulmutat

1. Az onkormanyzati rendeletek bevezetd reszet erinto eszrevetelek:

A jogszabaly bevezetd reszeben a rendeletalkotasra felhatalmazast ado rendelkezest kovetoen meg kell 
. jelblnl azt a feladatkort megallapfto jogszabalyi elofr&st, amely alapjan a jogszabalyt kiadjak. Ezek a

rendelet megalkotasartak ervenyessegi kellekei, ezert I6nyeges, hogy a jogalkotoi hataskbr es feladatkor 
feltuntetes6re szabalyosan keruljbn sor. A felulvizsgalat tobb onkormanyzati rendelet eseteben allapitotta 

. meg a felhatalmazo 6s a feladatkort megallapfto rendelkezesekre vonatkozo jogszabalyok nem 
megfelelo alkalmazasat, ezert az alabbi szabalyok fokozott betartasara hivom fel a figyelmet.

a) Egyik jellemzo hiba a felhatalmazo rendelkezdsek megjelolesevei filgg ossze. E korben 
mindenkeppen kulonbs6get kell tenni aszerint, hogy eredeti vagy szarmazekos jogalkotoi hataskorben 
keriil megalkotasra a rendelet, az ir6nyadd szabalyokat a jogszabalyszerkesztesrol szold 61/2009. 
(XII.14.) IRM rendelet (a tovdbbiakban: Jszr.) 53. § (2) bekezd6se, valamlnt az 54. § (1) bekezdese 
tartalmazza:

A Jszr. 53. § (2) bekezdese szerint ..Eredeti jogalkotoi hataskorben megalkotni tervezett helyi 
onkormanyzati rendelet eseteben az onkormanyzat eredeti jogalkotoi hataskbret megallapfto 
rendelkezeskent az Alaptbrveny 32. cikk (2) bekezdeset kell meqjelbini. ”

A Jszr. 54. § (1) bekezdese alapjan nem eredeti ioqaikotoi hataskorben megalkotni tervezett rendelet 
bevezetd. reszeben egyerteimuen meg kell jelblni. a jogszabaly egyes rendelkezeseinek a 
megalkotasahoz szdkseges valamennvi olvan felhatalmazo rendelkezest megallapfto ioqszabalvi 
rendelkezest. amely alapjan a rendeletet kiadjak. ”

Amennyiben tehat van olyan konkret torvenyi rendelkezes, amely a jogszabalyalkotasra felhatalmazast 
ad, a jogalkotasi felhatalmazas .eleve szarmaztatott, fgy eredeti jogalkotoi hataskbrre nem lehet 
hivatkozni.

A ceivizsgalat targyat kepezp rendeletek megalkotasara a Szoctv., valamint a Gyvt. megfelelo 
jogszabaiyhelyei adnak felhatalmazast, ezek feltuntetese szuksSges es elegseges a bevezetoben, 
az Alaptbrveny 32. cikk (2) bekezdesenek feltuntetese hibas gyakorlat, azt kizarolag eredeti 
jogalkotoi hatdskor gyakorlasa eseten rendeli alkalmaznl a Jszr.

b) Szinten gyakori hiba a feladatkort es a felhatalmazast tartalmazo alaptorvenyi rendelkezesek 
ellentmondasos alkalmazasa, felcserelese, erre vonatkozoan a Jszr. alabbi szabalyait kell iranyadonak 
tekinteni:

A. Jszr. 55. § (1) bekezdese szerint: „A bevezetd reszben a rendeletalkotasra felhatalmazast ado 
rendelkezes vagy az eredeti jogalkotoi hataskort megallapitd rendelkezes utan meg kell jelblni azt a 
feladatkort megallapfto jogszabalyi rendelkezest, amely alapjan a jogszabalyt kiadjak,

A Jszr. 55. § (5) bekezdese alapjan: Onkormanyzati rendelet bevezetd reszenek a megszbvegezesekor 
az. -onkormemyzat feladatkbrekhnt az Alaptbrveny 32, cikk (1) bekezdes megfelelo pontjat, a helyi 



oldal 3 / 5

dnkormanyzatokrol szolo torvenynek a feladatkort meg&llapfto rendelkezeset vagy mas torvSnynek a 
feladatkort megallapitdrpndelkezesetkell feltuntetni.”

Ezzel bsszefuggesben.kiemelendb, hogy a fovarosi keruleti onkormanyzatok altal ellatandb feladatokat 
az Mbtv. 23. § (5) bekezdesenek 1-19. pontjai soroijakfel, ennek megfelelben a keruleti onkormanyzatok 
altal alkotott rendeletekben feladatkbrkent e pontok valamelyiket, illetve a vonatkozo agazati jogszabaly 
megfelelo szakaszat ken feltuntetn). (Az Motv. (1) bekezdese az egyeb - nem fovarosi es keruleti - 
helyi onkormanyzatok vonatkozasaban allapftja meg a kotelezSen ellatandb feladatokat, ezert e 
jogszabalyhely feltuntetese a fovarosi keriiletek kepvlseib-testuletei altal alkotott rendeletekben 
keruiendo.) Az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdese nem feladatkdr-megjelolest tartalmaz, ekkent 
valo feltuntetese clienteles a Jszr. eloirasaival.

A jogalkotasrbl szblb 2010. evi CXXX. torvbny (a tovabbiakban: Jat.) 8. § (2) bekezdese alapjan az 
bnkormanyzati rendeletek bevezetb tesze mbdoslthatb. ezbrt javaslom a vizsgalattal erintett rendeletek 
(0r.1-0r.4.) bevezetb reszeinek az Ismertetett szempdntok szerinti felulvizsgalatat es szukseg szerinti 
nibdositasat.

Javaslom tovabba a bevezetb reszekben megjelblt jogszabalyhelyek folyamatos figyelemmel kisereset 
annak erdekeben is. hogy a kihirdetest kbvetben hatalyat vesztett vagy mbdosult - es ennel fogva pl. 
felhatalmazb rendelkezbskbnt flgyelembe mar nem vehetb - jogszabhlyhelyek kikeruljenek a 
rendeletekbbl (pl. az’ Or. l-ben megjelblt Szoctv. 33.§ (7) bekezdhse jelenleg hem brtelmezhetb 
jogalkotasra felhatalmazbskent.)

2. Etkezes teritesi dijanak megallapitasa

A Gyvt, 151. § (12) bekezdese - a Gyvt. 146. §-ara visszautalva - kimondja, hogy tbbb mas ellbtas 
mellett a gyefmeketkeztetesert is tenths! dijat kel! fizetni, a gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dijanak 
alapja a Gyvt .151. § (3) bekezdese alapjan az elelmezes nyersanyagkbftshgenek egy ellhtottra jutb napi 
bsszege. Az intbzmhnyi ’teritehi :dfj szabalyozasanhl mind a szocialis, mind a gyermekjblhti, 
gyermekvedelmi ellhtasoknal, szolghltatasoknbl altalanos szabalynak tekintheto, hogy azt a fenntartb 
allapftja meg. (A gyermeketkeztetesi inthzmenyi tenths! dijat a tbrveny alapjan a telepujesi onkormanyzat 
allapftja meg, fuggetienuj attbl,.hogy sajat.vagy nem sajat fenntartasdban allo intezmenyrbl van szb.)

Etkeztetesi szolgaltates eseteben az ado mertekht az altalanos forgalmi adprbl szblb 2007. evi CXXVII. 
tbrveny .82. §ra hatarozza -meg, ennek szabalyozasara a helyi onkormanyzatok felhatalmazast nem 
kaptak. Ennel fogva jogserto^az a gyakorlat, amelynek eredmenyekent a.helyi rendeletben a teci'tesi dij 
rnejlett a szolgaltatast terhelb AFA mjrtekejs szabalyozasra kerul, vagy AFA-val nbvelt teritesi dijat 

~angp1tarrak~nieq. Az AFA figyelembevetelere a Gyvt 151. (4) bekezdhse brteimeben a
gyermeketkeztetes szemblyi teritesi dijhnak intezmhnyvezetb altall meghllapitesakor kerOI sor, az nem a 
rendeletben meghatarbzando teritesi dij resze. - ■ . .

3. Egyeb eszrevetelek .

a) A Jszr. 51. § (1) bekezdese szigoruan megszabja azokat az esetkoroket, aniikor lehetbshg nyflrk 
preambulurh alkalmazasara: ezek az Alaptorveny mbdositasa es a tarsadalmi, politikai szempontbb! 
ujszeru, jelentbs tbrveny tervezete. Onkormanyzat! rendeletek eseteben tehat a jogszabaly kizarja a 
preambulum alkalmazasanak lehetbseget, helytelen ezert az az dnkormanyzati gyakorlat, amely a 
szabalyozas celjat, elveit rendeleti szinten - preambulumban - rbgziti.

b) Az eliehbrzes a rendeietek hatalyba leptetesenek es kihirdeteseriek szabhlyossagara is kiterjedt, 
kulbnosen a Jat. 7. § (1) es (2) bekezdeseben foglaltak ervenyesulesere. E rendeikezesek ertelmeben, a 
jogezabalyban meg kell hatarozni. a hatalybalepesenek napjat, amely a jogszabaly kihirdeteset kovetb 
valamely nap lehet. Ha a szabhlyozas celja maskent nem erheto.el, a jogszabaly hatalybalepesenek 
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napja a kihirdetes napja is lehet, ebben az esetben a hatalybalepes idopontjat oraban kell meghatarozni, 
mely nem eldzheti mega kihirdetes iddpontlaV : ■ '■

Fentiekre tekintettel jogszabaiyba utkozik, ha az onkormanyzati rendelet hatalybalepesere a 
kihirdetes napjan, de a hatalybalepes orajanak a megjeldlese nelkul kerul son

c) A jogszabalyok megalkotasa soran szem elott kell tartani a Jat 2. § (1) bekezdeseben deklaralt 
normavilagossag kbvetelmenyet, amelynek-ertelmeben a jogszabalyokat ugy kelhmegfogalmazni, 
hogy a cimzettek sz&mardsegyerteMek legyenek az azokbbl eredo jogok es kdtetezettsegek. ;Ennel 
fogva a cimzettek szamara^eloirt kotefezettsegekkel osszefuggesber^kerulendok azolyan hatarazatlan 
jogfogaimak, amelyek teret adhathak a szubjektlv mdrlegelesnek, adott esetben az erintett hatranyara, e 
korbe tartozhatnak az Or. 1 .-ben is alkalmazott al£bbi kifejezesek is, peldaul: „egyeb celok 
tamogatasara”, „egyeb dokumentumokat", „kulohdsen indokolt esetben” stb. - -

A szocialis targyu: onkormanyzati. rendeletek eseteben cdlszerfr tovabba - legalabb tamogatasi 
formankent - azonos fogalmakat hasznalni a kerelmezd vagy jogosult szemelyenek meghatarozasara, 
az erintett egyerteimu azonosltasaerdekeben/kulonos tekintettel a Jat. 2-. § (1) bekezdeseben deklaralt 
normavilagossag kdvetelm6ny6re is. Az On.1. h&tralekkezelesi tamogatasrol rendelkezo 9-18.§- aiban a 
kereimezo felvaltva ..szemely vagy csalad”, Jogosult”, ,.ados” illetve „szemeiy”-kent kerul 
meghatarozasra, cOlszeru lenne ezen fogaimak kozott megteremteniaz osszhangot.

A normavilagossag elve, mint a jogi norm&val szemben tamasztott kdvetelmeny az Alkotmanybirdsag 
hatarozataban is kifejezesre jut:

A jogallami keretek kozott megalkotott jogi normaval szemben tamasztott-jogbiztonsagra alapozott- 
kbvetelmenyek egyike az, hogy a jog egesze, egyes reszterCiletei es egyes szabalyai is vilagosak, 
egyertelmuek, hatasukat tekintve kiszamithatoak es a norma cimzettjei szamara...elore lathatoak 
legyenek (...) A jogbiztonsag megkbveteli a jogszabalyok olyan vilagos ',es egyerteimu 
megfogalmazasat, hogy mindenki, akit erint, tisztaban lehessen a jogi helyzettel, ahhoz igazlthassa 
dbntes^t es magatartasat, 6s szamolni tudjon a jogkovetkezmenyekkel /11/1992.(HL5.) AB hatarozat, 
ABH 1992. 81.84./

d) Szamos onkormanyzati rendelet tartalmaz a szemelyi es teruleti hatalyra vonatkozo szabalyozast.

A Jat. 6. § (1)-(2) bekezdesei alapjan az onkormanyzati rendelet’teruleti es szemelyi hatalya torvenyi 
szinten meghatarozott, arrol kiilon rendelkezni nem szukseges^-ettol elterni a Jat. 6. § (3) bekezdese 
alapjan, az ott felsorolt esetekben lehet.

Tekintettel arra, hogy mind a Szoctv.Tjpind_.pedJg.aJ3y\d, meg^lap^^ onkormanyzati
j-endeleji szinten tortenp . foeglsrn&jg^^^ a Jszr. 63-64.§-aiban
■|•negfoga^mazGtt-e^ofr^§okka^. .

e) Azon onkormanyzati rendeletek (alapjogszabalypk) vonatkozasaban, amelyek mas onkormanyzati 
rendeletet modosito rendelkezeseket is tartalmaznak, a Jszr. alabbi eloirasaira hivom fel a figyelmet:

A Jszr. 10. § ertelmeben a jogszabaly cimevel. szemben alapvetd kdvetelmeny, hogy legyen rbvid, tbmor 
es jellemzo, fejezze ki a. jogszabaly tartalmanak lenyeget. Abban az esetben tehat, ha egy adott 
jogszabalyban egy masik jogszabalyt modosito rendelkezesek is elheiyezesre keriilnek, azt a clmnek is 
tukroznie kell oly modon, hogy a jogszab^ly sorsZam^t eioszdr a rendelkezesek tartalmanak lenyege, 
majd a mddositas targya kbvesse. ■ ■ -■ , J ■ ;

Reida a cim helyes megjeldlesere;

..Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkbrmdnyzat khpvisei6-tesiulet6nek rendeiete a ... helyi 
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szabalyairol es a hozza kapcsolodo egyes onkormanyzati rendeletek mddositasardr

Nem hagyhato figyelmen kivul tovabba a modoslto rendelkezesek onkormanyzati rendeleten beluli 
elhelyezesenek kerdese sem, e targyban a Jszr. 100. §-a az iranyado, ennek alapjan. a jogszab^lyban a 
mas jogszabaly szoveget modoslto rendelkezeseket - a hatalyon kivul helyezes kivetelevel - mindig a 
jogszabaly zaro rendelkezesei kozott kell elhelyezni.

f) A helyi onkormanyzatok a Szoctv. altai meghatarozott tamogatasi celok mellett - sajat lehetosegeikhez 
marten - tovabbi penzbeii vagy termeszetbeni t^mogatasokat allaplthatnak meg a raszorulok reszere; a 
tbrveny a tamogathato elethelyzetek koret csak peldalozdan soroija fel, Igy azoktbi a kepviselo-testulet 
elterhet. llyen tamogatando celkent jelent meg tobb onkormanyzatnal is a szenmonoxid 6rzekeld 
berendezesek biztositasa a lakosok reszere raszorultsagi alapon. Ez a Szoctv. 45. § (1) bekezdese 
alapjan nyujthato termeszetbeni tamogatasnak minosul, ezert az ezt megallaplto onkormanyzati rendelet 
bevezeto reszben feiadatkorkent az Motv. 23. § (5) bekezdes 11a. pontja mellett ez a jogszabalyhely 
tuntetendd fel. ~~ " '—____ ' --------

4. Eszrevetelek a Jozsefvarosi 2021. evi egeszsegvedelmi tamogatassal kapcsolatban

A penzbeii es termdszetbeni, Valaminia szemelyes gondoskodast nydjtd szocialis es gyermekjoleti 
ellatasok helyi szabalyairdl szbld^^y^(111.01.) sz£mu onkormanyzati rendelet modosltas&rol sz6lo 
26/2021. (IX.09.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Modoslto rendelet) bovitette a rendklvuli 
telepulesi tamogatesok koret es 2021. szeptember 10-i hatcillyal bevezette a „Jdzsefvarosi 2021. 6vi 
egeszsegvedelmi tamogatast”. Az Or. 1. 28/A. § (1) bekezdese szerlnt a koronavlrus elleni veddoltas 
felvetelere osztonzo egyszeri tlzezer forint osszegO t^mogatas „az egyedQIallo szem&ly vagy csalad 
barmetyik nagykoru tagja” kerelmere nyujthato a felt^teleknek valo megfeleles eset6n.

A megfogalmazas alapjan a jogosulti kbr meghat&rozasa aliaspontom szerlnt feireertdsre ad lehetoseget, 
a rendelet ugyanis nem rogziti egydrtelmGen, hogy a tamogatast egy csaladbo! legfeljebb egy nagykoru 
szemely kerelmezheti, hiszen a tamogafesi osszegegy csalad reszere csak egy alkalommal folydsithato, 
ezert annak pontosltasa javasolt.

A Modoslto rendelet bevezeto reszevel kapcsolatban jelzem tovabbi, hogy - figyelemmel arra, hogy e 
rendelet megaikot£s£val a rendkivuii szocialis tamogatasok koret bovitette az onkormSnyzat az 
Alaptbrveny 32. cikk (2) bekezdesere, mint eredeti jogalkotoi hataskbrre vald hivatkoz^s helytelen.

E tamogatasi forma tekinteteben jogalkotasra felhatalmazast a Szoctv. 132. § .(4) bekezdes g) pontja 
biztoslt az onkormanyzat szamara, ezert a Jszr. 54,§ (1) bekezdesenek valo megfeleles erdekeben e 
jogszabalyhelyet kellett volna feltuntetni.

A Jozsefvarosi Onkormanyzat szocialis, illetve gyermekjdleti alapeltetasok targykoreben megalkotott 
rendeleteit erintoen, jelen vizsgalat soran felUrt jogszab^iyserto allapotra tekintettel - a hivatkozott 
magasabb szintO jogszabaly! rendelkezesekkel valo osszhang megteremtese erdekeben - az Motv. 81.
§ (3) bekezdes e) pontjaban biztositott jogkbre alapjan kerem a Tisztelt Jegyzo Asszonyt, hogy
- a kepviselb-testuletet a Kormanyhivatal fent reszletezett szakmai valamint
- a Jat. 22. §-ban szabalyozott deregulates kotelezettsegenek is eleget teve, a szoban forgo 
onkormanyzati rendeleteket felulvizsgalni es az elozoekben jelzett, illetve az On altai szuksegesnek 
tartott tovabbi rendelelmodosltas elokesziteserol gondoskodni szlveskedjek.

Budapest, - datum a digitalis alairas szerint

Tisztelettel:

Datum: 2O22.O1.17 16:36:43 • -J- q A __ D-f __J
Sudapscf FovAros Kom6nyhivaral.i '•*1. Oald DUlvI IU
Kiadmanyozta: TFIKTFIK



Eldterjesztes 2. melleklete: rendelettervezet

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
.../2022. (.) onkormanyzati rendelete

az intezmenyi gyermeketkeztetes teritesi dijairol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete a gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi 
igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny 29. § (1) bekezdesben kapott felhatalmazas alapjan, a 
Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) bekezdes 11. 
pontjaban es a gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny 151.
§ (2f) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. § A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo ovodaban, 
valamint - a fovarosi onkormanyzat sajat tulajdonaban allo ingatlanban mukodo nevelesi-oktatasi 
intezmeny kivetelevel - Budapest Fovaros VIII. keriilet kozigazgatasi teriileten a koznevelesi fenntarto 
altal fenntartott nevelesi-oktatasi intezmenyben, illetve szakkepzd intezmenyben termeszetbeni 
ellataskent a gyermek eletkoranak megfeleloen biztositott gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi 
dijanak osszeget intezmenyi gyermeketkeztetes tipusonkent a rendelet 1. melleklete tartalmazza.

2. § (1) Az ellatottak az etkeztetest
a) napi egyszeri alkalommal ebed elfogyasztasra,
b) napi ketszeri alkalommal, tizorai es ebed elfogyasztasra vagy
c) napi haromszori alkalommal, tizorai, ebed es uzsonna elfogyasztasara
vehetik igenybe.
(2) A napi etkezes lemondasara a lemondassal erintett napot megelozo munkanapon 9 draig van 
lehetoseg, a lemondast a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltatd es Gyermekjoleti Kozpont fele kell jelezni 
az intezmenyekben kifuggesztett tajekoztatdban szereplo telefonszamon. A hataridoben tortend 
lemondas jovairasra keriil a kovetkezo befizetesnel.
(3) A hataridoben le nem mondott etkezes koltsege az etkeztetesi szolgaltatast igenyldt terheli.

3. § Ez a rendelet 2022. aprilis 1-jen lep hatalyba.

4. § Hatalyat veszti a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott ovodakban, valamint az 
allami intezmenyfenntarto kozpont altal fenntartott Budapest Fovaros VIII. keriileti iskolakban 
alkahnazott etkezesi teritesi dijakrol szolo 13/2013. (III. 28.) onkormanyzati rendelet.

Budapest, 2022. marcius......

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Piko Andras 
polgarmester



1. melleklet a .. 72022. (...... ) onkormanyzati rendelethez

Intezmenyi gyermeketkezes 
tipusa

Intezmenyi terftesi dij 
osszege/nap (netto osszeg)

normal

Intezmenyi teritesi dij 
osszege/nap (netto 

osszeg) 

dietas

Ovoda egesz napos 335 Ft 415 Ft

Ebbol:

tizorai 70 Ft 85 Ft

ebed 195 Ft 245 Ft

uzsonna 70 Ft 85 Ft

Altalanos iskola also 
tagozat egesz napos 415 Ft 525 Ft

Ebbol:

tizorai 85 Ft 110 Ft

ebed 245 Ft 305 Ft

uzsonna 85 Ft 110 Ft

Altalanos iskola felso 
tagozat egesz napos 430 Ft 535 Ft

Ebbol:

tizorai 80 Ft 100 Ft

ebed 270 Ft 335 Ft

uzsonna 80 Ft 100 Ft

Kozepiskola 

ebed
305 Ft 420 Ft



INDOKOLAS
az intezmenyi gyermeketkeztetes teritesi dijairol 
szold .../2022. (........... ) onkormanyzati rendelethez

Altalanos indokolas

A gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrol szold 1997. evi XXXI. torveny 151. § (2f) 
bekezdese alapjan a gyermeketkeztetest biztosito telepulesi onkormanyzatnak meg kell allapitania az 
intezmenyi teritesi dijat.

Reszletes indokolas 

az 1. §-hoz

A gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dijainak osszegeit (az elelmezes netto nyersanyagkoltsegenek 
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatalybalepeset megelozd napon iranyado netto osszegeit) a 
Rendelet 1. melleklete tartalmazza. Az intezmenyi teritesi dijak emelesere az elelmezes 
nyersanyagkoltsegenek emelkedese ellenere 2022. junius 30. napjaig nem keriilhet sor a 
veszelyhelyzettel dsszefuggb atmeneti szabalyokrdl szolo 2021. evi XCIX. torveny 147. § (1) 
bekezdese alapjan.

a 2. §-hoz

Tartalmazza, hogy mely etkeztetesek vehetdek igenybe, tovabba a napi etkezesek lemondasanak 
szabalyait.

a 3. §-hoz

Hatalyba leptetd rendelkezest tartahnaz.

a 4. §-hoz

A korabbi hasonlo targyu rendelet hatalyon kivul helyezese indokolt az uj rendelet elfogadasaval.

Allasfoglalas az indokolas kozzetetelerol

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 18.§ (1) bekezdese alapjan a jogalkotd allaspontja az, 
hogy az indokolas kozzetehetd.



HATASVIZSGALATI LAP
az intezmenyi gyermeketkeztetes teritesi dijairdl szolo onkormanyzati rendelethez

A rendelettervezet eseteben figyelembe kell venni, hogy a jogalkotasrdl szolo 2010. evi CXXX. 
torveny 17. § (1) bekezdese eloirja az eldzetes hatasvizsgalatot: „A jogszabaly elbkeszitoje - a 
jogszabaly feltetelezett hatasaihoz igazodo reszletessegii - eldzetes hatasvizsgalat elvegzesevel felmeri 
a szabalyozas varhatd kovetkezmenyeit. Az eldzetes hatasvizsgalat eredmenyerbl a Kormany altal 
elbterjesztendb torvenyjavaslat, illetve kormanyrendelet eseten a Kormanyt, onkormanyzati rendelet 
eseten a helyi dnkormanyzat kepviselo-testuletet tajekoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet 
ugy, hogy az altaia meghatarozott esetben a kbzjogi szervezetszabalyozd eszkdz elkeszitbje eldzetes 
hatasvizsgalatot vegez.”

A hatasvizsgalat soran a (2) bekezdesben meghatarozottakat kell kuldndsen vizsgalni.

1. Tarsadalmi hatasok

A jelenlegi gyermeketkeztetes (termeszetbeni gyermekjbleti ellatas) tovabbi biztositasa a Budapest 
Jdzsefvarosi dnkormanyzat altal fenntartott dvodaban, valamint a tankeriileti kozpont, illetve a 
szakkepzesi centrum altal fenntartott Budapest Fovaros VIII. keriileti iskolakban.

2. Gazdasagi, kbltsegvetesi hatasok

A rendeletben meghatarozott intezmenyi teritesi dijak a korabbiakhoz kepest nem emelkednek a 
veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny 147. § (1) 
bekezdese alapjan, mertekuk az elelmezes netto nyersanyagkoltsegenek AFA n61kuli, 603/2020. (XII. 
18.) Korm. rendelet hatalybalepeset megelbzb napon iranyadd bsszegeben keriilnek megallapitasra, 
amely bevetel kiesest okoz az dnkormanyzat szamara.

3. Kornyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyek

A rendeletben foglaltak vegrehajtasanak komyezetre gyakorolt hatasa, illetve egeszsegiigyi 
kovetkezmenye nines.

4. Adminisztrativ terheket befolyasold hatasok

A rendelet megalkotasaval az adminisztracios terhek novekedese nem varhatd.

5. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhatd 
kovetkezmenyei

A rendeletalkotas fb indoka az, hogy a korabbi, hasonlo targyu rendeletnek a megjeldleset az 
idokbzben bekbvetkezett jogszabalyi valtozasoknak megfeleloen nem lehetett mddositani vagy - a 
jogszabaly egeszenek hatalyon kiviil helyezese nelkul - hatalyon kivul helyezni.

6. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek
A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi feltetelek nem valtoznak, a 
penziigyi feltetelek az dnkormanyzat adott evi koltsegveteseben biztositasra keriilnek.



eldterjesztes 3. szamu melleklete

MEGALLAPODAS

az Intezmenyi gyermeketkeztetesi feladatok, valamint az onkormanyzat fenntartasdhan levo 
szocidlis intezmenyekben

kozetkeztetesifeladatok elldtdsdra (1. rest) letrefott

SZOLGALTATASI SZERZODES MODOSITASAROL

Amely letrejott egyreszrol a

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
Szekhely:1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adoszam: 15735715-2-42
Statisztikai szamjele: 15735715-8411 -321 -
Torzskonyvi azonosito szam:735715
Bankszamla szama: 11784009-15508009
Kepviseleteben alair: Piko Andras

mint megrendelo (a tovabbiakban a „MegrendeI6”)

masreszrol a

FoodHost Catering Vendeglato es Szolgaltato Kft.,
Szekhely: 2119 Pecel, Matyas kiraly ter 7.
Adoszam: 23854996-2-13
Statisztikai szamjele: 23854996-7022-113-13
Cegjegyzekszam: 13-09-155042
Bankszamla szama: 12020407-01503820-00100006
Kepviseleteben alair: Csezli Andras Bence iigyvezeto

mint vallalkozo (tovabbiakban a ..Vallalkozo"),

a tovabbiakban egyutt: a Felek kozott alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel.

1 ./ Megrendelo, mint Ajanlatkerd a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIH. torveny (a 
tovabbiakban: Kbt.) Masodik resze szerinti, unios ertekhatart elero ertekii nyilt eljarast 
kezdemenyezett ,,az intezmenyi gyermeketkeztetesi feladatok, valamint az onkormanyzat 
fenntartasdhan levo szocidlis intezmenyekben a kozetkeztetesi feladatok ellatasa" targyaban a Kbt. 81. 
§ alapjan 3 reszajanlati korben. A Vallalkozo ajanlattevokent reszt vett az eljarasban, melynek 
eredmenyekent Megrendelo a 142/2021. (III. 18.) szamu dontesevel Vallalkozot nyilvanitotta az 
eljaras nyertes ajanlattevojenek az 1. reszben.

Megrendelo es Vallalkozo kozott fenti eljaras alapjan 2021. aprilis 06-an, jelen megallapodas 
mellekletet kepezo szolgaltatasi szerzodes (tovabbiakban: szerzodes) keriilt alairasra.

2 ./ Jelen szerzodesmodositas kereteben Felek a szerzodes netto egysegarakat tartalmazo 1. sz. 
mellekletet, a Vallalkozo kerelmere, a szerzodes tobbi pontjanak valtozatlanul hagyasa mellett, 2022. 
aprilis 1-jei hatalybalepessel a Kbt. 141. § (2) bekezdese alapjan a jelen szerzodesmodositas 
mellekleteben foglaltak szerint modositjak kozos megegyezessel.

A modositas nyoman a szerzodes eredeti ellenerteke (netto 145 317 920 Ft) netto 159 703 504 Ft-ra 
emelkedik.



Felek egybehangzdan megallapitjak, hogy jelen szerzodesmodositas eredmenyekent a szerzodes 
ellenertekenek novekedese nem eri el az unios ertekhatart es nem eri el az eredeti szerzodes ertekenek 
10%-at sem. Felek megallapitjak egyuttal, hogy a modositas nem valtoztatja meg a szerzodes altalanos 
jelleget, valamint illeszkedik az eredeti szerzodes jellegehez.

3 ./ Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben elsosorban a hatalyos kozbeszerzesi 
jogszabalyok, es masodsorban a Ptk. szabalyai az iranyadoak.

Felek a jelen szerzodest elolvasast es ertelmezest kovetoen, mint akaratukkal mindenben megegyezot 
4 eredeti peldanyban a lent megjelolt napon jovahagyolag irtak ala a Megrendelo kepviseld- 
testtiletenek..... /2022. (...) szamu hatarozata alapjan.

Budapest, 2022..........honap...........nap Budapest, 2022.... honap ... nap

Megrendelo
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi

Onkormanyzat 
kepviseleteben 

Piko Andras polgarmester

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

Budapest, 2022.................................................

Vallalkozo
FoodHost Catering Vendeglato es 

Szolgaltato Kft. kepviseleteben 
Csezli Andras Bence iigyvezeto

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Penziigyileg ellenjegyzem: Budapest, 2022...............................

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd



Melleklet a megallapodashoz: artablazat

OVODA adag/ev Nyersanyag- 
norma 
(netto Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladasi ar 
(netto 
Ft/adag)

Eladasi ar 
osszesen

Tizorai 224 400 75,83 17 016 252 139,57 31 319 508
Ebed 224 400 215,40 48 335 760 397,84 89 275 296
Uzsonna 224 400 75,83 17 016 252 139,57 31 319 508
Tizorai sertes mentes dietas 
es egyeb dietas

8 800 94,51 831 688 174,74 1 537 712

Ebed sertes mentes dietas es 
egyeb dietas

8 800 269,26 2 369 488 497,85 4 381 080

Uzsonna sertes mentes 
dietas es egyeb dietas

8 800 94,51 831 688 174,74 1 537 712

Felnott dolgozoi ebed 440 408,83 179 885 756,11 332 688
Osszesitett eladasi ar (netto 
Ft)

159 703 504

Az amak tartalmaznia kell a csomagolas es szallitas dijait, koltsegeit is.

3



eldterjesztes 4. szdmu melleklete

MEGALLAPODAS

az Intezmenyi gyermeketkeztetesi feladatok, valamint az dnkormdnyzat fenntartdsdban levo 
szocidlis intezmenyekben kozetkeztetesi feladatok elldtdsdra (3. resz) letrejott

SZOLGALTATASI SZERZODES MODOSiTASAROL

Amely letrejott egyreszrol a

Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
Szekhely:1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adoszam: 15735715-2-42
Statisztikai szamjele: 15735715-8411-321-
Torzskonyvi azonosito szam:735715
Bankszamla szama: 11784009-15508009
Kepviseleteben alair: Pikd Andras

mint megrendeld (a tovabbiakban a ..Megrendeld")

masreszrol a

FoodHost Catering Vendeglato es Szolgaltato Kft.
Szekhely: 2119 Pecel, Matyas kiraly ter 7.
Adoszam: 23854996-2-13
Statisztikai szamjele: 23854996-7022-113-13
Cegjegyzekszam: 13-09-155042
Bankszamla szama: 12020407-01503820-00100006
Kepviseleteben alair: Csezli Andras Bence ugyvezetb

mint vallalkozo (a tovabbiakban a „Vallalkozd”),

a tovabbiakban egyiitt: a Felek kozott alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel.

1 ./ Megrendeld, mint Ajanlatkerd a kozbeszerzesekrol szdlo 2015. evi CXLIH. torveny (a 
tovabbiakban: Kbt.) Masodik resze szerinti, unios ertekhatart elerd ertekii nyilt eljarast 
kezdemenyezett „az intezmenyi gyermeketkeztetesi feladatok, valamint az dnkormdnyzat 
fenntartdsdban levo szocidlis intezmenyekben a kozetkeztetesi feladatok elldtdsa " targyaban a Kbt. 81. 
§ alapjan 3 reszajanlati korben. A Vallalkozo ajanlattevokent reszt vett az eljarasban, melynek 
eredmenyekent a Megrendeld a 142/2021. (III. 18.) szamu dontesevel Vallalkozot nyilvanitotta az 
eljaras nyertes ajanlattevdjenek a 3. reszben.

Megrendeld es Vallalkozo kozott fenti eljaras alapjan 2021. aprilis 06-an, jelen megallapodas 
mellekletet kepezo szolgaltatasi szerzodes (tovabbiakban: szerzodes) keriilt alairasra.

2 ./ Jelen szerzodesmodositas kereteben Felek a szerzodes netto egysegarakat tartalmazo 1. sz. 
mellekletet, a Vallalkozo kerelmere, a szerzodes tobbi pontjanak valtozatlanul hagyasa mellett, 2022. 
aprilis I-jei hatalybalepessel a Kbt. 141. § (2) bekezdese alapjan a jelen szerzodesmodositas 
mellekleteben foglaltak szerint modositjak kozos megegyezessel.

A modositas nyoman a szerzodes eredeti ellenerteke (netto 64 281 844 Ft) 70 642 692 Ft-ra 
emelkedik.



Felek egybehangzoan megallapitjak, hogy jelen szerzodesmodositas eredmenyekent a szerzodes 
ellenertekenek novekedese nem eri el az unios ertekhatart es nem eri el az eredeti szerzodes ertekenek 
10%-at sem. Felek megallapitjak egyuttal, hogy a modositas nem valtoztatja meg a szerzodes altalanos 
jelleget, valamint illeszkedik az eredeti szerzodes jellegehez.

3 ./ Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben elsosorban a hatalyos kozbeszerzesi 
jogszabalyok, es masodsorban a Ptk. szabalyai az iranyaddak.

Felek a jelen szerzodest elolvasast es ertelmezest kovetoen, mint akaratukkal mindenben megegyezot 
4 eredeti peldanyban a lent megjelolt napon jovahagydlag irtak ala a Megrendeld kepviseld- 
testuletenek..... /2022. (...) szamu hatarozataalapjan.

Budapest, 2022..........honap...........nap Budapest, 2022.... honap ... nap

Megrendeld
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi 

Onkormanyzat 
kepviseleteben

Piko Andras polgarmester

Vallalkozd
FoodHost Catering Vendeglato es 

Szolgaltato Kft. kepviseleteben 
Csezli Andras Bence iigyvezeto

Jogi szempontbdl ellenjegyzem: 
Budapest, 2022............................

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Penzugyileg ellenjegyzem: Budapest, 2022

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd



Melleklet: artablazat

SZUNIDEI
GYERMEKETKEZTETES, 
CSOPORTOS TALALO 
EDENYBEN KISZALLITAS

Adag/ev Nyersanyag- 
norma 
(netto 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladasi 
ar 
(netto 
Ft/adag)

Eladasi ar 
osszesen

Ebed alt. isk. also 1235 295,63 365 103 570,38 704 419
Ebed sertes mentes dietas es egyeb 
dietas alt. isk. also

65 295,63 19216 570,38 34 075

Ebed alt. isk. felso 1105 295,63 326 671 570,38 630 270
Ebed sertes mentes dietas es egyeb 
dietas alt. isk. felso

- 295,63

Ebed kozepisk. 130 334,10 43 433 645,11 83 864
Ebed sertes mentes dietas es egyeb 
dietas kozepisk.

65 461,58 30 003 891,29 57 934

SZOC1ALIS 
ELLATAS 
HAZHOZ 
SZALLfTAS 
(EGYENILEG 
DOBOZOLVA)

Adag/ev Nyersanyag-norma 
(netto Ft/adag)

Nyersanyag norma Eladasi ar 
(netto 
Ft/adag)

Eladasi ar 
osszesen

Ebed (sokkolt 
ebed)

49 145 408,83 20 091 950 789,08 38 779 337

Ebed dietas 10 005 408,83 4 090 344 789,08 7 894 745
KLUBBOK 6 HELYSZINEN 
DOBOZOLVA. HA AZ ETEL 
MEGFELELO 
HOMERSEKLETET TUDJAK 
BIZTOSITANI, AKKOR NEM 
SZUKSEGES SOKKOLT 
KISZERELES

Adag/ev Nyersanyag- 
norma (netto 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladasi 
ar 
(netto 
Ft/adag)

Eladasi ar 
osszesen

Ebed (sokkolt ebed) 18 103 348,38 6 306 723 672,59 12 175 897
Ebed dietas 2 572 454,99 1 170 234 878,10 2 258 473
ERTELMI 
FOGYATEKOSOK 
NAPKOZI OTTHONA 
(CSOPORTOS 
TALALO EDENY)

Adag/ev Nyersanyag- 
norma (netto 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladasi ar 
(netto 
Ft/adag)

E 
os

adasi ar 
szesen

Ebed (csoportos talalo 
edeny)

4 482 331,90 1487576 640,72 2 871 707

Ebed dietas (csoportos 
talalo edeny)

498 331,90 165 286 640,72 319 079

GYERMEKEK 
ATMENETI 
OTTHONA 
(EGYENILEG 
DOBOZOLVA)

Adag/ev Nyersanyag- 
norma (netto 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladasi ar 
(netto 
Ft/adag)

Eladasi ar 
osszesen

Ebed bolcsodes es 
ovodas

730 331,90 242 287 640,72 467 726

Ebed alt. isk. also 1460 331,90 484 574 640,72 935 451
Ebed alt. isk. felso 1460 331,90 484 574 640,72 935 451
Ebed kozepisk. 730 331,90 242 287 640,72 467 726
Vacsora bolcsodes es 
ovodas

730 239,58 174 893 462,68 337 756

Vacsora alt. isk. also 1460 239,58 349 787 462,68 675 513
Vacsora alt. isk. felso 1460 239,58 349 787 462,68 675 513



Vacsora kozepisk. 730 239,58 174 893 462,68 337 756

Osszesitett eladasi ar (netto Ft): 70.642.692 Ft

A Hazi segitsegnyujtas intezmenyebe rendelt eteleket sokkolva es dobozolva kell kiszallitani a 
megadott cimekre. Az arnak tartalmaznia kell a csomagolas es szallitas dijait, koltsegeit is.


