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Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényál|ás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Józsefuarosi Önkotmányzat és a SoDEXo Magyarorszźtg
Szo|gáItatő Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 31.) 2007. auguszľus 02-anYźi|a|kozźlsi szerzőđést
kötött a gyermek, difü és munkahelyi étkenetési szo|gáItatások megoldásĺĺľa. A szociális étkez-
tetésľe, mint kötelezően e||źtandó szociális a|apszo|gźt|tatás e||źúásźtta a Gazdasági, Keľiiletfej-
lesáési és Közbeszeruési Bizottság 60612008. (04. 22.) szĺímú döntése alapján az oszirőzsa
Gondozó Szolgálat fiogutódja: Józsefuiáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ)
kötött váIlalkozźlsi szerződést 2008. 05. 05. napjától hatfuozatlarl időľe szólóan, szintén a
SoDEXo Magyaroľszág Szolgá|tató Kft.-ve|. Az egészséges tápIáLkozás biaosítása éľdekében
2015. január l-től életbe |ép akozétkeztetésre vonatkozó táp|á|kozás-egészségügyi előírásokľól
szőIő 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, mely vonatkozik valamennyí kozétkeńetést nyrijtóra,
továbbá a szolgáItatást igénybe vevő nevelési-oktatási, szociális, gyeľmekjóléti és gyeľmekvé-
delmi ellátást biztosító intézményekľe. A ľendelet előírásainak betartására és az ebből adódó
nyersanyag k<iltségek váItozásérahivatkozva a SoDEXo Magyarország Szol,gáltató Kft. 2015.
január 1. napjától kezdődően áremelést kezdeményezett az óvodás és iskolás gyeľmekek, a
felnőttek, valamint azidős emberek étkeztetési szo|gá|tatási ára tekint"ĽŁ:l''
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Határ ozati j av as|at a bizottság szźlmźn a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáey'Embeľi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őterjesztés megtárgy a|ását.



A javaslat szerint 20|5.janurĺľ 1. ĺapjátő| kezdődően jelentősen emelkedne atízőraí, az ebéd és

az vzsonna bruttó eladási ara (az óvodás gyeľmeknéI átlag 9 %o-kal, az iskolás gyeľmekeknél
atlag || o/o-kal, a felnőttekné| źi|ag 13 %o-ka|, az időseknél pedig az ebéd vonatkozásźlbaĺ 3 oÁ-

kal), egyúttal emelkednének a szo|gźt\tatttst igénybe vevők áIta| ťlzetett téľítési díjak' tovźlbbá a
nettó nyersanyagnoÍma is. A szolgá|tatőjavaslatának elfogađása éves szinten minimum 43 mil-
lió fońnt többletköltséget jelentene onkormźnyzafink'rlak, amennyiben a sziilők źůtalfizetenđő
téľítési díjak nem emelkednének. A szo|gáItattlsi díjak (nettó nyersanyagnoľIna' térítési díj, el-
adási áľak) jelenlegi emelését azonban nem tartom indokoltnak a nevelési-oktatási intézmé-
nyekben és az idősellátásban2015. januaľ t. napjátő|. A szerzodés ľendelkezései szęnnt az
ajźnlati érakat felek a szerződéshatá|ya a|att a KSH által közzétett e|óző évi inflációs tźúamér-
tékével konigáljrík, legkésőbb targyév miĺrcius 30-ig. A KSH 2015. év elején teszi kozzé a
f0I4. évi inflációs ráta mértékét, ez aIapjźn keľĹilhet sor a későbbiekben az iĺlfláciős téúa sze-
rinti korľi g áIźsr a, le gkés őbb 20 I 5 már cius ában.

A jelenlegi közétkeztetési szolgáltatás díjak nevelési-oktatási intézményekben és idősellátásban:

Intézmény
koľosztály

Etkezési
típus

Nettó
nyeľsanyagnoľma

Fťadag

Téľítési
díj

bľuttó
Ft/adap

Nettó
eladási áľ
Ftĺadag

AFA
összege
Ft/adag

Bruttó
eladási áľ
Ft/adag

Ovoda

Tizőrai 39.3',7 50,00 19:17 93.00

Ebéd 214.96 273.00 336.22 90:78 427.00

Uzsonna 37.01 47.00 1ą )ą 19:7'7 93.00

Iskola

Tizőrai 59.06 75.00 88,98 f4.02 113,00

Ebéd 266.t4 338.00 441.73 1t9,27 561.00

Uzsonna 59.06 75,00 88.19 23.81 I12,00

Fe|nőtt

Tizőrai 27.56 35.00 3s.43 9.57 45.00

Ebéd 266.14 338,00 441,73 rr9.27 561,00

Uzsonna z',t.56 35.00 33,07 8,93 42.00
Idősellátás

Ebéd 174.0 674,02 181,98 856.00

Etelhul|adék
összesvűitése

Ft/kg 27,56 7,44 35,00

A soDExo Magyaľoľszág Kft. álta| javasoltkőzétkeztetési szolgáltatás díjak nevelési-oktatási intézmé-
nyekben és az idősellátásban 2015. januáľ l.től:

Intézmény
korosztály

Etkezési
tÍpus

Nettó
nyeľsanyagnorma

Ft/adag

TéľÍtési
díj

bľuttó
Ftladzp

Nettó
eladási áľ
Ft/adag

AFA
fisszege
Btĺadag

Bruttó
eladási ár
Ft/adag

óvoda

Tizórai 48,03 61.00 81.89 28,08 104,00

Ebéd 240.16 305.00 362,20 124,20 460,00

Uzsonna 46.46 s9.00 81,89 28.08 104,00

Iskola

Tizőrai 67:12 86.00 97.64 33,48 124.00

Ebéd 310.24 394.00 485.83 166,s9 617,00

Uzsonna '74.02 94,00 103,15 ?5 ą7 131.00

Felnőtt

Tizőrai 36.22 46,00 44.09 15.12 56,00

Ebéd 310.24 394.00 485.83 166.s9 617 -00

Uzsonna 36.22 46.00 48.03 16.47 61,00

Idĺjsellátás Ebéd 692,13 186,87 879,00

EtelhuIladék
tisszecvűitése

Fťkg 27,56 7,44 35,00
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a.) e.z Ánop-3.A.2-2O|3 Államľeform operatív Pľogĺam keľetében megvalósuló,,Szervezetfej-
lesztés a Közép.magyarorczági ľégióban lévő <inkoľmźnyzatok szátmźĺtď, kiirtpá|yazat kereté-

beĺ az iđei évben sor keľült a keľületi kozétkeztetés jelenlegi rendszerének tanulményozásźra.
A szęrvezetfejlesztési tanácsadói dokumentum cé|ja a most mfüĺjdő rendszer felülvizsgálata,
hatékonyságának lehetséges irányainak meghatźtrozása volt, a tanulmány főbb megállapításait
a következőkben foglalom össze:

A kozétkeztetés körébe tntoző megoldások alapvetően az életkori ńtegek<hez illeszkednek.
Kezdve a bĺilcsĺjdétóI, az óvodlĺn źń az áIta\źnos iskolai, középiskolai étkeztetésen keresztiil a
felnőttek ellátása is a kĺizétkeztetéssel kapcsolatos feladatkör részétképezi (szociális étkeńe-
tés). Ezen tÚ| az idősek, illetve fogyatékkal élők nappali e||átźĺsa, illetve a teljes bentlakásos
megoldások'hoz tartoző étkeztetés megoldásai jellemzőek. Ezeket kiegészítik a nyári tábor
(általanos iskolás kortól felfelé), illetve a családok átmeneti otthona, valamint az oná||ó nép-
konyhai megoldás. A variációk folyamat- illetve tevékenységbeli alapelemei: főzés, száI|ítás,

melegítés, tá|a|ás, maradványe|szá||ítás, illetve a mindezeket a fźzisokat segítő étkeztetés-

szakmai, illetve gazdasźryitevékenységek, valamintazezekete|Lenőtzó, felügyelő, koordináló
tevékenységek. Az elmúlt 8 év a közétkeztętésben résztvevő Józsefuaľosiak számára a

Sodexo-val való közvetett kapcsolat jegyében telt, akózétkeztetési feladatok ktizel 88%o-át a

Sodexo biztosítja. A bölcsődeiintézményrendszer (és az egyik bölcsődei komplexumhozhoz-
záépített 21 fős bentlakásos idősellátást szolgáló intézmény) konyháival és szélesebb idősáv.
beli rendelkezésre áL|ásáva| a saját ęllátást szimbolizá|ja, míg az összes többi intézmény, az
óvodfü, az áItalźnos iskolĺák, kĺizépiskola, szociális intézmények pedig egy kiilső vźl|a|koző
főzőkonyhai ellátásáb an, a sajźútálalókonyhai megoldásokkal műkĺldnek.

A Sodexo-val, mint külső kozétkeztetési szolgáltatőva| a szerzódést Budapest VIII. keľĹilet

Józsefuaros onkoľmanyzata 2007.ben kötötte. Azőta minden évben tĺjľténik valamilyen ki-
egészítés, amely többségében az iparági inflációnak megfelelő áľmódosításokat rögzíti. Báľ
nyilvanvaló, hogy nęmcsak aztĄ 3712014. EMMI ręndelet tarta|maz a nyersanyag- és táp-

anyag-összetételre és a vźitozatosságra vonatkozó előírásokat, mégis a szetződést vizsgálva
felťűnő, hogy a konkľét szerzőđés nem taľtalmaz ezze| kapcsolatos kitételeket. A felek közötti
megállapodás az, hogy a szo|gá|tatźls minőségi feltilvizsgálata az első, haľmadik, ötöđik és

nyolcadik évben történik. Megállapításra keľült, hogy ez egy nagyon tág időkeret a minőség
feltilvizsgá|atéra.Bźr a Sodexo ,,pontońatjď, azintéz'ĺĺényeket, a pontozĺísos értékelés ľészle-
tes elemzési eredményei az onkormányzat, mint megrendelő felé nem keľĹilnek továbbításra,
így a megrendelőnek az egyes _ esetleges _ íntézményi felszólamlásokon és kezdeményezé-
seken kívül nincs automatikus, napľakész infotmációja és tudomása az intézmények és az
ellátottaktól/ellátottak szĹileinek véleményéről, észľevételeiről. Haľmađik (semleges-szakmai)

féllel kapcsolatos felülvizsgálati megállapodás nincs a szerzođésben. Az érintettek, közremű-
ködők elégedettségével kapcsolatosan pedig semmilyen ęszkon' nem tartalmazvagy ír e|ó a

szerződés. A különböző minőségi mutatók beállítása eddig nem képezte tészét a szerzőďés-

nek, hanem általános, szándék és szakmai tapaszta|atszintl elváĺás fogalmazódott meg, nem
kerültek meghatáľozásra a szerződésben meghataľozott mutatókban kifejezett elváľt szo|gá|ta-

tási szintek. Javasolt ajĺivőben azíntézmények és ellátottak visszajelzései és elégedettségének

megjelenítése (felméľés módja, tarta\ma, gyakorisága, mutatók tartalmának meghatározása).

A tanulmány szeľint, amennyiben az tisszes kozétkeńetési feladat külső szo|gá|tatő bevonása
nélktil, saját ĺinkoľmźnyzati teljesítésben kerülne a jövőben biĺosításra, a főzőkonyhák létľe-

hozása és a tálalókapacitás felújítása 323 millió forint költséget jelentene onkormanyzatunk-
nak, mely összegtĺ forrás saját erőből jelenleg nem á1l rendelkezéstinkľe.



A jogszabályi vá|tozásokat, ajelenlegi szętzódés feltételeket, valamint a szerzőďés megköté-
sétől eltelt időt is ťrgyelembe véve javasolt a jelenlegi szerzođéses konstľukció újľagondolása
és új kĺizbeszeruési eljĺáľás kiírásrĺnak megfontolása. Az étkeztetés stabilitása, az ételminőség
javítása, a diffeľenciźit igényeknek való megfelelés, a gazdaságos-hatékony miikĺidés és a
szakmaiság azonos rangú megjelenése a döntésekben, az intézrlérry-közeli kozétkeztetés
mind elsőrangűtényezo. Fontos, hogy Józsefuaros számtnaolyan ťlnanszirozási modell keľül-
jĺin kialakítása, olyan megvalósítási modell szülessen meg, amely tálmogat1a az érintettek igé-
nyeit, az érdekeltek kiegyensúlyozott mfüĺidését és egy megfelelő páLyankeze|ve a szfüséges
eseményeket.

b.) Akozétkenetési szolgá|tatás 20|3. évi és 2014. éví adatait, k<iltségeit továbbá a szo|gá|tatás
ellátó it intézménvi bontásb an az a|ábbi tźlb|źnat szem l élteti :

Intézmény Etkezési típus

Osszes
adag
2013-
ban:

(adaglév)

Vásáľolt
bľuttó

iiszkiadás

2013-ban:
íF.t/év)

Osszes
adag
2014-
ben:

(adaýév)

Vásáro|t bľut-
tó összkiadás

2014-ben:
(Ft/év)

Étkezési
szo|gáita-

tást nyújtó
neYe:

Szerződés
lejáľ:

Fel-
mondá-
si idő:

óvoda

Tízórai 289 520
313 s00

SODEXO
Magyaroľ-
szágKft.

/2013-ban
Étkezést

Szolgáltató
Gazdasági
Szervezet /

Hatźrozat-
lan idejű

6 hónap

Ebéd 289 740 313 s00

Uzsonna 28',7 100 3ll 960

osszesen: 86ó 360 157 525720 938 960 169 795 767

Felnőtt
(óvoda)

Tizórai 6 160

Ebéd 14 520 22220

Uzsonna 220

osszesen: 20 900 7 720 330 22220 6 769 331

Általanos
Iskola

Tizórai 262700 282 310

Ebéd 321 160 334 295

Uzsonna 262700 282 310

összesen: 846 560 246 966 740 898 915 248826 528

Felnőtt
(ált.iskola)

Tizőrai

Ebéd 4 810 4 255

Uzsonna

osszesen: 4 810 2 656840 4zsí 3 218 ó88

Középiskola

Tizórai

Ebéd l2 580 I 419 860 12 580

Uzsonna

osszesen: I 419 860 12 580 2 712 720

Felnőtt
(középiskol

a)

Tizóraj

Ebéd 2',775 668 020 2 775

Uzsonna

osszesen: 6ó8 020 2 775 1 0tl 936



Nappali
(idősek és

fogyakékkal
élők)

Reeeeli 3 903 3 929

SODEXO
Magyaror-
szág Kft.

Hatěrozat-
lan idejíĺ 120 nap

Ebéd 58 268 57 3f5

Uzsonna

fisszesen: 62 171 s0 011 646 61f54 49 776 471

Szociális
étkeztetés
házhoz

szállítással

Resseli

Ebéd f04 483 198 526

Uzsonna

osszesen: 204 483 t72 715 368 r98 sf6 169 9382s6

Népkonyha

Reeseli

Pensio Kft.
2014.
t2.31.

30 napEbéd 80 320 80 960

Uzsonna

osszesen: 80 320 27 337 715 80 9ó0 29 920387

Idősek át.
meneti
otthona

(teljes bent-
lakásos

idősek és
fogyatékkal

élők)

Resseli 6 735 7 192

Józsefuiíľo-
si Egyesített
Bölcsődék

Tizórai 6 735 7 192

Ebéd 6 735 '7 tgf

Vacsora 6 735 7 192

Pótvacsora 6 735 7 192

osszesen: 33 675 6 0ó1 500 35 960 6 472800

Gyermekek
átmeneti
otthona

Resseli 3 045 3 248
Gastro-Tom

Bt. 2014.

12.31. 30 nap

Tizórai 3 045 3 248

Ebéd 3 045 3 248

Uzsonna 3 045 3 248

Vacsoľa 3 045 3 248

osszesen: 15225 3 480 435 16240 2 449 020

Józsefuárosi
Közösségi

Házak
Nonproťrt

Kft.

Reeeeli 5 845 5 135

SODEXO
Magyaľoľ-
szág Kft.

2014.

08.22.

30 napEbéd TT 944 15 961

Uzsonna 5 845 5 135

osszesen: 23 634 6 191 160 26231 8 049 840

Káptalanffir
ed

Resseli 9 272 10 814

Vác és
Vidéke

Vendéglátó
Kft.

2014.
12.3t.

Ebéd t0 483 12244

Uzsonna 9 271 10 404

osszesen: 29 026 18 581 210 33 462 2r s87 600

Magyarkút

Reeseli 3 680 4 000

Ebéd 4 600 s 000

Uzsonna 3 680 4 000

Vacsora 3 680 4 000

osszesen: Is 640 4 912 800 t7 000 5 820 000



Az éves kiadás összegét befolyásolj a az ellź.ŕottak, az igénybevevők száma. Tekintettel aľľa,

hogy az igénybevevők jelentős |étszárrhan szociálisan rászorultak, térítési díj vonatkozásá-
ban kedvezményes étkezők, ezért a kiadások jelentős bźnyada ( kb. 50%) az onkormźnyzat
saját bevételét terheli. PI. 2013. évben a gazdasági tarsaságok kivétęlével a kiadás összege
676.564.t74.- Ft volt, az onkormanyzat á|Iatli támogatásként erľe afe|ađa'ľa26t.233.920.-
Ft tĺímogatást kapott, me|y az össz kiadás 39Yo-a.
Fenti táb|źnatból látható, hogy a Jőzsefvźtrosi Egyesített Bölcsőđék, az Eziistfenyő Gondozó-
hźn, va|amint ezeĺ kíviil a Katica Bölcsőde esetén valósul meg saját teljesítésben az étkezés
biztosítása, a többi hclyszíncn a SoDEXo MagyaroľszőgKft., a Pcnsio Kft., a Gostľo-Tom
Bt. és aYác és Vidéke Vendéglátó Kft. szolgáltatőva|, más-más szetzőďéses rendszerbeĺ|átta
el, illetve |átjaeL onkormanyzafunk az étkeztetési feladatot.

Fentięk aIapjźn a tanácsađói dokumenfumban foglalt javaslattal és indokokkal egyetéľtve
szfüségesnek tartom a jelenlegi szerzoďéses rendszer megsziintetését, a jelenleginél a meg.
rendelő igényeíhezjobban igazodő szeruőďéses ręndszeľ kidolgozását és új kozbeszęrzési
eljrĺľás kiírását a jelenleg is kiszerződött közétkeztetési feladatok jovőbeni ęIlźtź.sétra a nyźln
táborok (Józsefuĺárosi KözĺjsségiHázak Nonprofit Kft., Káptalanfiired, Magyarkút) kivételé-
vel. A nyaľi gyermekétkeztętésre a hatályos jogszabályok szerint speciális előírások vonat-
koznak (őstermelők, kistermelők, stb. áIta| biztosított alapanyagok felhasználása). A
Magyarkúton és a Káptalanfiireden lévő nyári gyeľmektáborok esetében a szolgáItatást a to-
vábbiakban is célszeľĺi helyi szinten bixosítani, a helyszínhezkoze|i szo|gáItatő bevonásával.

II. A beteľjesztés indoka
A fentiekbęn ismeľtetett indokok és tényállás miatt sziikséges, hogy a Képviselő-testtilet dĺjnt-
sĺjn a SoDEXo MagyaroľszágKft.2015.januáľ 1. napjától töľténő közétkeńetési aľemelési
javaslataľól, döntsön a gyermek, diák és munkahelyi étkeztetési szolgá|tatások ellátásra2007.
augusztus 02-źn kötött vállalkozásí szeruódés megsztintetéséről elsődlegesen közös megegye-
zéssel, továbbá dĺjntsĺin akozétkęztetésľe vonatkozó közbeszerzési eljaľás kiírásaról is, a ne-
velési-oktatási, a szociáIis, a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biĺosító intézmények
kozétkeztetési szolgáltatásának 2015, szeptember 1. napjától tĄ szolgáItatóval t<jrténo e|Látásá-

ľól annak érdękében, hogy a jövőben valamennyi kozétkeztetési feladat ugyanźVon elvek és

önkoľmanyzati elváĺásokkal, egységes szerződéses konstrukció keľetében keľtiljön biztosítás-
ra, a szolgá|tatás színvonalanak növelése és hatékonyságĺának biztosítása érdekében.

III. A diintés célja' pénzĺiryi hatása
A döntés célja, hogy 2015. szeptember l. napjától a nevelési-oktatási, a szociális, a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi ellátást biĺosító iĺtézĺnényekközétkeztetési szolgáltatésa a jövőben
egységes elvek mentén, egy szerződéses jogviszony keretében keľtiljön biaosításra és a szol.
gáItató kiválasztásaľa közbeszęrzési eljarás keľetében keľüljön sor. A döntés cé|jatovábbá a
Józsefuiáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 1086 Budapest, Magdolna u. 43.
szźtm alatti helyiségében működtetett népkonyha étkeztetési szolgáltatásainak (ebéd) e||źÍásá-
hoz20|5. évben bruttó 30.158.804 Fťév tisszeg biztosítása, azzal a feltétellel, hogy az étkez-
tetésre a szo|gźitatási szęrzőđés 2015. auguszľus 31. napjáig hosszabbítható meg. A döntés
péllzugyi fedezetet igényel, melynek összege bruttó 30.l58.804 Ft/év' előzetes kötelezettség-
vállalással a20|5. és az azt követő évi költségvetés teľhéľe.

Akozétkenetésre a201'5. évben, valamint a közbeszerués e|jźrás kiírásahoz javasolt avźlrhatő
2014. évi kiadáson felüli összeget meghatarozni , a vźrhatő ellátotti számok emelkedése miatt
is.2014. évben akozbeszerzés a|átartoző költségvetési szeľveknél varható vásiáĺolt éIe|mezé-
si bruttó kiadás összege 690.892 eFt. Javasolt a közbeszeruésl<tításźthoz évenként +Z}Yo-os

emelt ĺlsszeget meghaÍározni, vagyis évenként 829.070,4 eFt-ot, 4 éves időszakľa 3.3|6.28I,6
eFt-ot, és egyben előzetes kötelęzettséget vállalni az onkoľmźnyzat áItami támogatás, téľítési
díj ak és onkoľmrínyz at sajźúbevételeinek terhére.
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IV. Jogszabályĺ kiiľnyezet
A gyeľmekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásľól szóló 1997. évi x)oil. t<irvény (GyVt.)
147. $ (1) bek. szerint a fenntaľtó megállapítja a gyeÍmekétkeztetés intézméĺyi téntési díjtĺt,
ami a szo|gá|tatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támo-
gatás külĺinbozete, a (3) bek. szeľint a szolgźitatási onkĺjltség év kĺizben egy alkalommal kor-
rigálható, ha azt a tĺáľgyidőszaki folyamatok indokoljfü, a (4) bek. szerint a fenntaľtó a téľítési
díjat az (1) bek. szeľint kiszámított és külön jogszabá|y szeľint dokumentált térítési díjnál ala-
csonyabb ĺisszegben is meghataľ ozhatja.

A Képviselő-testĹilet hatáskörét a szerzođéskötésľe a Magyaľország he|yi önkormányzatairő|
sző|ő 20|1. évi CL)ooilX. töľvény (Mötv.) 41. $ (6) bekezdése biztositja, miszeľint a képvĹ
selő-testiilet a feladatkĺirébe tartozőkozszo|gáIÍatások e||źtásáraszerződést köthet, a 111. $
(2) bek. szeľint a helyi <ĺnkoľmrínyzat az éves költségvetéséből biztosítja a tĺirvényben megha-
tározott k<itelező, valamint önként vá||a|t feladatait.

Az Mötv. 46.$ (1) bekezdés a|apjan az előterjesztés nyílt ülésen tźrgya|hatő.

Kéremaza|ábbihatźtrozati javaslatelfogadását

H,ł.rÁRoz,ł'u JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1) nem fogadja el a SoDEXo MagyarorczágKft. javaslatát a nevelési-oktatási intézmények
és az időse||źńź.skozétkeztetési szolgáItatási díjainak 20|5.januaľ 1. napjával töľténő eme-
lésére vonatkozóan azzal, hogy a Sodexo MagyaroľszágKft,,z}Is.januaľ 1. napjától kez-
dődően akozétkeztetésre vonatkozó táp|áLkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37ĺ2014.
(IV.30.) EMMI rendelet szerinti minőségi és mennyiségi előíľások betaľtásávalkclteles el-
|átĺĺa a kö zétkezteté s i szol gáItatását.

Felelős: polgĺírmesteľ
Hataridő: 20|4. december 4.

2) feLhata|mazza a po|gármesteľt a SoDEXo Magyaľoľszág Szo|gáItató Kft-vel a 2007 . au-
gusztus 02, napjáĺkozétkeztetés táľgyában kötött vállalkozási szerződés megsztintetésére
2015. augusztus 31. napjáva| azza|, hogy folytasson targyalásokat a Kft-vel a szerzodés
közös megegyezéssel tĺirténő megsziintetése éľdekében, a taľgyalások sikeľtelensége ese-
tén felhatalmazza a polgármestert szetződés rendes felmondássď töľténő megsztintetésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5.januaľ 30.

3) a Jőzsefuźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 1086 Budapest, Magdolna
u.43. száma|atti helyiségében mfüödtetett népkonyhaétkeztetési szolgáltatásainak (ebéd)

e||átásźůloz20|5. és az azt követő években bruttó 30.158.804 Ft/év összeget biztosít elő-
zetes kĺitelezettség vállalással, azza|, hogy a szolgáLtatőva| a szerződés 2015. augusztus
31. napjáig hosszabbítható meg.

Felelős: Polgármesteľ, Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont ve-
zetője
Hatáľidő: 2015. augusztus 31.



4) a) fetkéri a polgáľmesteľt, hogy készítse elő és terjessze be a VaľosgazdáIkodási és Pénz-
ügyi BizottságZ}|S.januari üléséľe a mellékletben felsoľolt a nevelési-oktatási, a szociźy
lis, a gyeľmekjótéti és gyermekvédelmi ellátást biĺosító intézményekkozétkeztetési szol-
gźitatásáravonatkozó közbeszerzési eljaľás kiíľását négy éves időtartamĺa, anyźri táborok
kózétkeńetési szo 1 gáltatás a kivételével.

b) u a) pontban foglaltakľa minimum évi bruttó 829.070,4 eFt-ot, 4 éves időszakľa
3.316.281,6 eFt-ot hatźttoz meg, melyľe egyúttal előzetes kötelezettségetváL|a|, melynek
fcdczctc az cllótottak, ótkczők téntési díja, a központi költségvotés állami tĺímogatása és

az onkoľmźnyzat saját bevétele.

Felelős: polgĺĺľmester
Határidő: }Dls.janurĺľi VPB iilés

5) felkéľi a polgármestert, hogy ahatfuozat 3)-4) pontjában foglaltakat a20|5. és az aztkłc-
vető évek kciltségvetésének tervezésekor vsgye figyelembe.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatáľidő: 2015. és az ań' követő évek költségvetésének tervezése.

A diintés végrehajtásät végző szervezeti egység:
Ügyosĺály, J egy zői Kabinet

Budapest, 2014. november 25.

Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási

n^^Dlr\
{J^,e-Ł-^ "v\)Santha Péterné 
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alpolgĺíľmester
Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Riman Edina
jegyző

a|jegyző

melléklet



A kiizbeszeľzésben éľintett intézmények étkeztetési szolgáltatásának 2013. évi és 20|4.
évi ii s szes ített ad atait, ktilts é gei t az a|á.ňbi tá.}.Ilánat tarta|mazzaz

Intézmények:

Osszes
adag

2013-ban
(adaýév)

Vásarolt
bruttó ĺjsszkia-
clás 2013-ban

(Fťév)

Osszes
adag

2Q14-hen
(adaýév)

Vásarolt
bruttó osszki-

adás 20l4-bęn
(Ft/év)

Ovoda 866 360 157 525720 938 960 169 795 767

Felnőtt (óvoda) f0 900 7 720 330 22220 6 769 33r
Altalános iskola 846 560 246 966 740 898 915 248 8f6 528

Felnőtt íált. iskola) 4 810 2 656 840 4255 3 218 688

Ktizépiskola 12 580 1 419 860 12 580 27r2720

Felnőtt ftĺizépiskola) 2 775 668 020 2775 I 011 936

Nappali (idősek és
fosvatékkal élők)

62 r71 s0 011 646 6t 254 49 776 47r

Szociális étkeztetés
hźnhoz szállítással

204 483 t72715 368 198 526 169 938 256

Népkonvha 80 320 27 337 7r5 80 960 29 920 387

Idősek átmeneti ott-
hona (teljes bentla-
kásos idősek és fo-
svatékkal élők)

33 675 6 061 500 35 960 6 472 800

Gyermekek átmeneti
otthona

t5 225 3 480 435 16240 2 449 020

osszesen: 21,49 859 676 564 174 2272 645 ó90 891 904




