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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képviselő.testület e számára

Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2012' marcius l . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat il soDExo Magyaroľszág Kft-vel kłizétkeztetési szolgáltatás
tár w ńb an kö tti tt v á||a|kozáls i sze ľz ő d é s ek m ó d o s itásár a

A napirendet nví|tlzźrt iilésen kell taľgya|ĺi, ahatźrozat elfogadásáůloz egyszerrĺ/pq!4{g!!g!!
szav azattöbb s é g sziiks é ge s.

.t)4l-0,^Ą

.i, r

i,J a a7,ĺ^ ,"^

ĐorÉszÍľó szeRvezeľl ncysÉc: Huu,q.NszolcÁlreľÁsl Ücyoszrnly
KÉszÍrpľľp: INľÉzvÉNyrplÜcyplprI lRooe.

PÉNzÜcyI FEDEZETETlcÉNyľI-/NpIrĺ lcÉNypL, Icn.zoLÁs:'í.--|-,ŕ,, O>

.k'/vu4'r44 .

Jocl roNľRol-l-: &'e
TonvÉNypssÉcl,l-ňo*'t,. t ŕ,ĺ. }

p(,,, ŕ3ą
Dn. MÉszłn Erur.ł

ĺ :ncv zÓr HELYETTESÍľo,łI.ĺBcyzo

(-1
,<-€-.7

zoiMt0
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X

Határ o zati j av as|at a bizottság szárnára,.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stületnek az e|őtei esztés me stársv a|źsát.

Tĺsztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuríľosi onkormáĺyzat akozétkezési feladatok ellátásaľa
hattrozatlan időľe szóló vá||a|kozásí szęrzőďést kötött a SoDEXo MagyaľországKft-vel.

]łtkeztetés a közoktatús i intězmény ekben

A Józsefuárosi onkormányzat 2007. augusztus 02-án _ a Gazdasági, KerĹiletfejlesztési és
Kozbeszęrzési Bizottság 83512007. (07. 24.) sz. hatźrozata a|apjźn - vá||a|kozási szetződést
kötött a SoDEXo Magyaľorczág Kft.-vel (1143 Budapest, Ilka u. 31,) az onkoľmányzat
fęnntartásában mtĺködő kcjzoktatási intézmények közétkeztetésének e||étźsára.

A szerzőďés 7.2 pontjarogziti a szeruőďés megkötésekor érvényes vállalkozoí díjak mértékét,
illętve ań.,hogy ezek20l2. marcius 30-ig vannak érvényben.

A szerzőđés 7.3 pontjából adódóan kerül sor 20|2. maľcius 30-i foľdulónappal a szo|gá|tatási
díjak konigáIására, amelynek a|apja a KSH á|ta|kozzétett inflációs ráta méľtéke.

A2011. évi átlagos fogyasztői-arindex (infláció): |03,gyo volt (20l0. év: I00%o).
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A SoDEXo MagyarországKft.. - a vállalkozási szerződéssel ellentétben - a szoIgá|tatás díjait
ĺem20L2. máľcius 31-től, hanem 20.12. április I-jétő| érvényesíti. A szolgáltatási díjak 2012.
januárl-jétőlvźt\toztaklegutóbbazAf afil.vźitozásamiatt.

A szolgáltatás đíjaru vonatkozó 3,9oÁ-os emelés a szülőknek háromszori étkezés esetén a
kc}vetkező többlętköltséget jelenti:
- óvodás gyermeknéI: 14Ftlnap
- iskolás gyeľmeknél: 18 Ft/nap.

A váIIaIkozási szeruoďés 4. sz. mellékletében található szolgáItatási díjemelésre 3,9%o keľül a
Tisztelt Képviselő-testÍilet e|é az alábbi táb|azatban foglaltak szerint:

A szolgáltatás díjai (közoktatási étkeztetés)2012. ápľilis l-től

A szocidlis étkeztetés előzményei

A Józsefuáľosi onkormttnyzat 2008. április 30. napjan - a Gazđasági, KerĹiletfejlesztési és

Kozbeszerzési Bizottság60612008. (04. 22.) száĺrrű döntése a|apjan _ 2008. 05. 05. napjźltőI

hatáľozat|an időre szóló vállalkozásí szęrzódést kötött a SoDEXo Magyarország Kft.-ve|
(|143 Budapest' Ilka u. 3I.) az onkoľmĺányzatfeĺlrltartásábarl műköđő ,,Oszirozsa'' Gondozó
Szolgálat 1089 Budap est, orczy ilt 4I. szám a|atfií székhelyén biztosított a szociális étkeztetés,

mintkötelezőenellźĺtaĺdószociálisa|apszolgáItatáseIlátásfu a'

A vállalkozźlsi szerződés 4' számű melléklete, atárgyalási jegyzőkönyv 2, pontjatarta|mazza
az éves áľemęlés lehetőségét, mely szeńnt az átemelés mértéke maximum a KSH elóző |2
havi fogyasztói árindexe. Azaján|altevő íĺásban februáľ 15. napig, április 01. napi hatállyal
kezdeményezí az éves aľemelést.

Fentiek értelmében a Yá|IaIkoző 3,9oÁ-os ĺíĺemelést érvényesít a szo|gáItatás díjaíra
vonatkozóan.

Intézmény
koľosztóly

Etkezési
típus

Nettó
nyeľsűnyűgnorma
Ft/adas

Téľítési
díj bľuttó
Ft/adas

Nettó
eladási dr
Ft/adas

AFA
összege
Ft/adap

Bruttó
eladúsi úr
Ft/adas

óvoda

Tizőrai 37"80 48,00 70,87 19.13 90

Ebéd 207.87 f64.00 3fs.98 88.02 414

Uzsonna 36.2f 46,00 70.87 19.13 90

Iskola

Tizőrai 57,48 73.00 85.83 23.17 109

Ebéd f57.48 3f7.00 428.35 115.65 544

Uzsonna 57.48 73.00 85.83 23,17 109

Felnőtt

Tizőrai 26.77 34.00 33.07 8,93 42

Ebéd f57-48 3f7,00 428.35 I 15.65 s44

Uzsonna 26.77 34.00 33.07 8.93 4f
Etelhulladék
összewűitése

Ft/kg 26,',|7 3+



A szolgáltatás díjaĺ (szociális étkeztetés) 2012. ápľĺlis 1-tő|

Intézmény
korosztlźIy

Etkezési
típus

Nettó
eladósi dr
Ft/adas

AFA
összege
Ft/adas

Bruttó
eladdsi dr
Ft/adap

Időselláüís

Resseli 159"84 43,16 203

Ebéd 652.76 r76.24 829

Uzsonna* 1s9.84 43,16 f03

(* költségtakaľékosság miatt nem veszik igénybe)

A vállalkozásí szerződések módosítása költségvetési fędezetet igényel. onkormrányzatrnk
tźngyévi költségvetésében 4,5Yo-ka| megemelt előírtnyzat került tervezésľe a közoktatási és

szociális étkezés költségeire.

A Vállalkoző f0|0. évben nem emelte a szo|gtt\tatás díjait,20|1-ben a 4,9oÁ-os KSH által
közzétętt inflációs réńahe|yett2,9Yo-os szo|gá|tatási díjemelést érvényesített.
Az ĺjnkoľmźnyzat költségvetésének módosítása a I9l2009.(V.06.) önkormĺĺnyzatí ľendeLet I.
mellékletének 16. pontja a\apján a minősített szavazattöbbséget igénylő kérdés. A
kĺiltségvetés módosítása a képviselő-testíilet źLt nem ruhźzhatő hatáskĺjľébe taľtozik.
Figyelemmel az otv, 10.$ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakľa, az alábbi határozatí
j avaslatot teľj esztem elfo gadásra a Képviselő -testület elé.

IJatá'ľozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) jóvahagyja a SoDEXo Magyaroľszág Kft-ve| kozoktatźlsi étkeztetés targyában ktjtött
vállalkozási szerződés módosítását ahatározat 1. szĺímú mellékletét képezó taľtalommal,

2.) jőváhagyja a soDEXo Magyaľország Kft-vel szociális étkeztetés targyábn kötött
vállalkozási szerződés módosítását ahatározatZ. szźlmímellékletét képezó taľtalommal,

3 .) felkéľi a polgárme stert az 1 .) pontban foglaltak a|apjźlĺ a váIIa|kozźsi szeruodés a|áírására.

4.) felkéri az oszirőzsa Gondozó Szo|gá|at intézményvezetőjét a f .) poĺrtban foglaltak aIapján
a v áIlalkozźsi szerző dés aláír ására,

Felelős: 1.,3. pont: polgármester
2.,4 . p ont o szir ő zsa Gondozó S zo 1 gálat intézményv ezetőj e

Határidő: 2012. maľcius 30.

Budapest, 2012. február |4. art N - 
( I

(rUa-- +ISl
Sántha Péterné \
alpo1gáľmester

rzes:

a j e gy zőt helyettesítő a|j e gy ző
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1. sZ' melléklet
vÁLLALKoZÁsI sZERZŐDEs

n,ronosÍľÁsĺ.

amely létľejött egyrészrĺ5l
Bud apest F.őváľos VIII. keľület Józsefváľosi O n koľm ány zat
székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67 '

törzskönyvi azonosító szám: 7 3 57 7 5

adőszáma: 1 57 3 57 I 5 -2-42
KSH statisztikai számj el : I 57 3 57 I 5 -84| | -32I.0 ĺ
ÁHrĺ azonosító: 745f79
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
mint megrendelő, (a továbbiakban: Megľende|ő),

másrészről a

soDExo Magya ľo ľs záłg Szo|gáitató Kft.
székhely: 1 l43 Budapest' Ilka u. 31.
adő száma: 1 07 9 8f7 4 -2 - 4 4
cégj eryzéks zám: 0I -09 -2603 85

szźtm|aszáma: 1 3 1 00007 -02066f20-00f 53 486
képviseli: Párkai Zso|t ügyvezetó igazgatő
mint vál lalk oző, (a továbbiakban : Válla| kozĺĎ),

- a továbbiakban együttesen: Szerzódő Felek - közott az ahu|írott helyen és napon, az a|źtbbi

feltételekkel:

Szerződő Felek a közöttiik 2007. augusńus \f-tn létrejott Vállalkozási szerződés 4. sz. mellékletében
rész|etezeít szolgáltatás díjait a Vállalkozási szerződés 7. 3 pontja a|apján az a|ábbiak szerint
módosítiák:

Intézmény
koľosztdly

Etkezési
típus

Nettó
nyersanyagnormű
Ft/adap

Térítési
díj bľuttó
Ft/adas

Nettó
eladási ór
Ft/adas

AFA
összege
Fĺ/adas

Bruttó
eladási dr
Ft/adas

Ovoda

Tízőrai 37.80 48,00 70.87 T9,I3 90

Ebéd f07.87 264.00 3f5,98 88.02 414

Uzsonna 36.22 46,00 70.87 19.13 90

Iskola

Tízórai 57.48 73,00 85,83 f3.r7 109

Ebéd f57.48 327,00 428.35 115.65 544

Uzsonna 57.48 73.00 8s.83 f3.r7 109

Felnőtt

Tizőrai 26"77 34.00 33.07 8.93 nĄ+L

Ebéd f57.48 327,00 4f8.35 115,65 544

Uzsonna 26.77 34.00 33.01 8.93 4f
Etelhulladék
összecvűitése

Ft/kg 26,77 34
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A módosított díjak hatźůyba lépésének időpontja: 2012. ápľilis 01.
A Vállalkozási szerzódés jelen módosítással nem érintettrészeivźitozat|anul érvényben maľadnak.

A jelen szerződésmódosítás készült 4 pé|dźnyban, melyet Szerzódő Felek, mint akaratukkal
mind enb en me ge gy ezőt' j óváhagyó l ag irták a|á.

Budapest, 2012. március

Megrendelő részéro|

Jogilag ellenjegyzem:

Fedezete:

P énzijgy i|e g e l lenj e gyzem :

Yźi|a|koző részéro|



f . sz. melléklet

vÁLLALKoZÁil sZERzŐDÉs
ľĺónosÍľÁs.ł.

amely létľej ött egyr észrő|
Budapest Főváľos VIII. keľĺil et J (lzseÍv árosi onkoľm ány zat
Osziľózsa Gondozó Szolgálat
székhelye: 1089 Budapest, Orczy ilt 4I.
képviseli : Nagy Ildikó intézményv ezetó
mint megrendelő, (a továbbiakban: Megľendelő),

másrészről a

soDExo Magyaľoľs zág Szo|gá|tató Kft.
székhelye: 1 l43 Budapest, Ilka u. 3l '

adő száma: I 07 9 8f7 4 -f - 4 4
cé g e gy zékszám: 0 I -0 9 -f 6 03 8 5

szttmlaszttm: 1 3 1 00007- 02066f20-00f53 486
képviseli: Párkai Zsolt ügyvezető igazgató
mint Vállalk oző, (a továbbiakban: Vállalkozó),

- a továbbiakban együttesen: Szerződó Felek - között az a|u|írott helyen és napon, az a|ábbi
feltételekkel:

Szerződő Felek a közöttük 2008. április 30-án létrejött Vállalkozási szerzodést a Vállalkozási
szerzódés 4' sz. melléklete és atfugya|ási jegyzőkonyv 2. pontja a|apján az a|ábbiak szerint módosítják
a szo|gźitatás díj aira vonatkozóan:

Intézmény
korosztttly

Etkezési
típus

Nettó
eladdsi óľ
Ft/adas

AFA
összege
FÍ/adae

Bruttó
eladdsi dr
Fťadae

Idősellátás

Reeeeli 159.84 43.16 f03

Ebéd 6s2.76 176,24 829

Uzsonna 159,84 43.16 f03

A módosított díjak hatá|yba lépésének időpontja: 2012. ápľĺ|is 01.
A Vállalkozási szerzóđés jelen módosítással nem érintett tészei vtůtozatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésmódosítás készi'ilt 4 példányban, melyet Szerződő Felek, mint akaratukkal
m in denb en me ge gy e zőt, j őv áhagy ő|ag irták a|á.

Budapest, f072. március
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Megľendelő részérő| Yá|la|koző részéró|


