184/2022. (VI. 23.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2022. (VI. 23.) számú határozata
az Eurest Étteremüzemeltető Kft.-vel és a FoodHost Catering Kft.-vel megkötött
szolgáltatási szerződések módosításáról és a szolgáltatási adagáremelés pénzügyi
fedezetének biztosításáról
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1) a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság SZMSZ 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglalt
hatásköre gyakorlásának magához vonásával módosítja az „Intézményi
gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális
intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati körben” tárgyú, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész, uniós értékhatárt
elérő értékű 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával
lefolytatott közbeszerzési eljárás 2-es részében az Eurest Étteremüzemeltető Kft.-vel
2021. április 6-án megkötött szolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. melléklete
szerinti tartalommal 2022. szeptember 1. napi hatállyal;
2) a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság SZMSZ 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglalt
hatásköre gyakorlásának magához vonásával módosítja az „Intézményi
gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális
intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati körben” tárgyú, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész, uniós értékhatárt
elérő értékű 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával
lefolytatott közbeszerzési eljárás 1-es és 3-as részében a FoodHost Catering Kft.-vel
2021. április 6-án megkötött szolgáltatási szerződéseket az előterjesztés 4. melléklete
szerinti tartalommal 2022. szeptember 1. napi hatállyal;
3) a határozat 1-2. pontjaiban foglaltak alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ költségvetésében az étkezési kiadások előirányzatát 2022.
szeptember 01. napjától további bruttó 10.089.750 Ft Ft összeggel (kötelező feladatra
összesen bruttó 10.039.171. Ft-tal, önként vállalt feladatra összesen bruttó 50.578 Fttal) megemeli a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet
9. melléklet Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással;
4) felkéri a polgármestert a határozat 1-2. pontjaiban hivatkozott szolgáltatási
szerződésmódosítások aláírására;
5) felkéri a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti átcsoportosítást a költségvetési rendelet
soron következő módosításában vezesse át.
Felelős: polgármester
Határidő: az 1-3. pontok esetében: 2022. június 23., a 4. pont esetében: 2022. július 08., az 5.
pont esetében az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.)
önkormányzati rendelet soron következő módosítása.

