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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 21/A § (6) bekezdésében előírt kötelező gyermek- és közétkeztetési 

feladatainak ellátására 2014-ben közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeképpen 

2014. április 22. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötött a 

Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: 

Vállalkozó) (Önkormányzat és Vállalkozó a továbbiakban együttesen Felek).  

Felek Alapszerződést 2017. december 04. napján (a továbbiakban: 1. számú módosítás), majd 

2018. május 08. napján (a továbbiakban: 2. számú módosítás) módosították. A Vállalkozó, 

illetve a közétkeztetési üzletág megvásárlásával helyébe lépő Szakácstündér Vendéglátó 

Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Alapszerződés 2019. 

szeptember 20. napján aláírt 3. számú módosítása) (a továbbiakban: Átvevő Vállalkozó) az 

Alapszerződésben meghatározott szolgáltatási és beruházási kötelezettségeit szerződésszerűen 

teljesíti.  

Az Alapszerződés 4.6 pontja a Vállalkozó (illetve az Átvevő Vállalkozó) részére évente egy 

alkalommal engedélyezi a nyersanyagnorma mértékének emelését a tárgyévet megelőző évi, 

KSH által közzétett élelmiszer árakra vonatkozó infláció mértékének megfelelően. Az 

Alapszerződés ugyanezen pontja rendelkezik arról, hogy a Képviselő Testület a Vállalkozó 

(jelen esetben már Átvevő Vállalkozó) javaslatára, indokolt esetben, például jogszabályváltozás 
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esetén, a fent meghatározott KSH inflációs rátánál magasabb mértékű normarendezést is 

jóváhagyhat, ami nem jár az Alapszerződés módosításával.  

Ugyanakkor az Átvevő Vállalkozó 2020. október 8. és október 16. napján kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz, amelyben előadta, hogy a 2014-ben megkötött Alapszerződés óta a 

minimálbér 47 %-kal, míg a garantált bérminimum 65,5 %-kal emelkedett, amihez 2020-ban 

további 8 %-os általános béremelés adódott. A munkavállalók megtartása érdekében a kötelező 

emelést meghaladó béremelést hajtottak végre. Az elmúlt három évben az élelmiszer 

alapanyagok ára a nagykereskedelemben a KSH adataival szemben 30-35 %-kal emelkedtek, de 

nem ritka olyan termék, amelynek ára még ennél is jobban nőtt. A beszállítóik hetente emelnek 

árakat. A megnövekedett költségeket fedezésére 15 %-os normaemelést, illetve óvodák és 

iskolák esetében 83 %-os, szociális ellátás esetében 98 %-os rezsikulcs mértéket javasolnak.  

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

pontja értelmében a következő feltételek együttes teljesülése esetén az Alapszerződés 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 az Alapszerződés általános jellegét; 

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

Az Átvevő Vállalkozó javaslatában leírtakat megvizsgálva, valamint figyelembe véve a Kbt. 

fenti előírásait, indokoltnak tartjuk – figyelembe véve a FAKSZ állásfoglalását, miszerint az 

emelés mértéke nem igényli új közbeszerzési eljárás lefolytatását -  az Alapszerződésben 

rögzített rezsikulcs és a nyersanyagnorma emelését. Ennek értelmében javasoljuk 2021. január 1-

i hatállyal az Alapszerződés többször módosított 4.1 pontjában megajánlott rezsiszázalékot 

67,04%-ról (1. számú módosítással bevezetve a jelenlegi érték) óvoda, általános és középiskola 

esetében 83 %-ra, szociális ellátás esetében 98 %-ra változtatni. 

Az Alapszerződés 4.6 pontja alapján „a Képviselő Testület a Vállalkozó (jelenleg Átvevő 

Vállalkozó) javaslatára, indokolt esetben a fent meghatározott KSH inflációs rátánál magasabb 

mértékű normarendezést is jóváhagyhat, ami nem jár a szerződés módosításával.” A Vállalkozó 

15 % normaemelésre tett javaslatot.  

 

A fentiekre tekintettel javasolom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a 

közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában kötött Alapszerződés fentiek szerinti (sorszámában: 

4.) módosításához 2021. 01. 01. napjától. 

Az előterjesztést a Képviselő–testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 

Budapest, 2020. október 22. 

 

 

          Bedő Katalin 

                                                                                                                     alpolgármester 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. (…..) 

határozata a közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában kötött szerződés 4. számú 

módosításáról  

(1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

foglaltakat megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert a 2014. április 22. napján 

közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában a Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt 

Felelősségű Társasággal kötött szerződés 4. számú módosítására az üzletág megvásárlásával 

helyébe lépő Szakácstündér Vendéglátó Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (székhely: 7400 Kaposvár, Cseri út 4.), a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

(2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott feladatellátás 

költségvonzatát az Önkormányzat 2021. évi költségvetése tervezésekor a költségvetésben 

jelenítse meg. 

Felelős: 1. pont: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

2. pont: Jegyző 

Határidő:  1. pont: 2020. december 15. 

2. pont: 2021. február 15. 

 

 

 

 


