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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy: javaslat a közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában kötött szerződés módosítására 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-

vény (a továbbiakban Gyvt.) 21/A. § (6) bekezdésében előírt kötelező gyermek- és közétkezte-

tési feladatainak ellátására 2014-ben közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredménye-

képpen vállalkozási szerződést kötött a Menzaminta Kft-vel. A Vállalkozó a szerződésben megha-

tározott szolgáltatási és beruházási kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti. A szerződés 4.6. 

pontja a vállalkozó részére évente egy alkalommal engedélyezi a nyersanyagnorma emelését a 

tárgyévet megelőző évi, KSH által közzétett élelmiszer árakra vonatkozó infláció mértékének 

megfelelően. A szerződés ugyanezen pontja rendelkezik arról, hogy a Képviselő Testület a Vállal-

kozó javaslatára, indokolt esetben, például jogszabályváltozás esetén, a fent meghatározott KSH 

inflációs rátánál magasabb mértékű normarendezést is jóváhagyhat, ami nem jár a szerződés 

módosításával. A Képviselő-testület legutoljára 45/2017. (II.23.) határozatában hagyta jóvá a 

közétkeztetési díjak rendezését. Az akkori döntésben figyelembe vettük, hogy az EMMI 37/2014. 

(IV.30.) számú, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokat tartalmazó 

rendelete, valamint a minimálbér 2017. évre vonatkozó változása következtében az alap-

anyagok költségei az inflációnál nagyobb mértékben emelkedtek meg. 

 

A Menzaminta Kft. szeptemberben kértelemmel fordult az Önkormányzathoz, amelyben előad-

ta, hogy a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapítá-

sáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet 2018-ra a garantált bérminimum esetében további 

12%-os, míg a minimálbér esetében további 8%-os emelésre kötelezi a munkáltatókat, továbbá 

a gazdasági fejlődés miatt a közétkeztetési piacon is jelentkező munkaerőhiány előre nem lát-

ható és tervezhető változása miatt a szolgáltatás a továbbiakban – változatlan ellenszolgáltatás 

mellett - nem fenntartható. A cég a szolgáltatás színvonalának fenntartása, fejlesztése és a jog-

szabályoknak való megfelelés érdekében a jelenleg érvényben lévő rezsikulcs megemelését 

javasolta. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bek. c) pontja 

értelmében a következő feltételek együttes teljesülése esetén a szerződés új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nélkül módosítható: 

- amennyiben a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő 

kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

 

A Menzaminta Kft. javaslatában leírtakat megvizsgálva, valamint figyelembe véve a Kbt. fenti 

előírásait, indokoltnak tartjuk a szerződésben rögzített rezsikulcs megemelését. Ennek értelmében 

2018. január 1-i hatállyal a szerződés 4.1. pontjában a rezsi százalék 44,7%-ról 67,04%-ra változna. 

Ezen kívül a szerződés szerinti szolgáltatás folyamatos teljesítésének biztosítása érdekében a szer-

ződés 3.2. pontjában meghatározott rendes felmondási tilalom 60-ról 72 hónapra növelését is 

indokoltnak tartjuk. 
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A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a közétkezte-

tési feladatok ellátása tárgyában kötött szerződés módosításához. 

 

 

Újpest, 2017. november 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglal-

takat megtárgyalta és felhatalmazza a Polgármestert a közétkeztetési feladatok ellátása tár-

gyában kötött szerződés előterjesztés szerinti módosítására, a szükséges megállapodások és mel-

lékleteik aláírására, valamint az szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 

 


