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Tisztelt Képviselő-testület!
A Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata között 2014. augusztus 12-én vállalkozási szerződés jött létre a nevelési,
oktatási és szociális közétkeztetés biztosítására, 120 hónapos időtartamra.
Ezen szerződés 9.4. pontja kimondja „Vállalkozó a vállalkozási díjat 2016. január 31-ig nem
módosíthatja. Ezt követően az egységárakat évente, a Magyar Nemzeti Bank tárgyévet
megelőző naptári év utolsó inflációs jelentésében a tárgyévre meghatározott, feldolgozott
élelmiszerekre vonatkozó átlagos éves index mértékével emelheti, a tárgyév február 1-től
kezdődő hatállyal.”
Intézményeinkben – kivéve a főzőkonyhával rendelkező II. sz. Napsugár Óvoda és konyhát és
a Bölcsődét – a gyermekétkeztetést a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. látja el.
A Szerződés 9.4. pontja alapján
• 2016. március 29-én szerződésmódosításra került sor, melyben az inflációs mértéken
(2,2 %) felül az Önkormányzat 2,8%-os emeléshez járult hozzá. (összesen 5% emelés)
• 2017. március 31-én az inflációs mérték 0,2%-os +5% Önkormányzat által biztosított,
összesen 5,2 %-os emelésre került sor,
• 2018. évben az infláció mértékével azonosan, 3,7 %-os emelésre került sor,
• 2019. évben az inflációs mérték 2,7 %-os + 7,3% Önkormányzat által biztosított,
összesen 10 %-os emelésre került sor,
• 2020. évben az infláció mértékével azonosan, 5,6 %-os emelésre került sor,
• 2021. évben az infláció mértékével azonosan, 4,8 %-os emelésre került sor.
A Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese, (Név) által írt, 2021.
december 16-ai keltezésű levelében (mely jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolásra
került) a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében – figyelembe véve a bekövetkezett
bérköltség emelkedését, a megnövekedett élelmiszer és közüzemi díjakat, valamint a várható
infláció mértékét - 2022. február 1-től a vállalkozási díjuk 14 %-os emelését kérte. (7,1 %
fogyasztói árindex + 6,9 % Önkormányzati hatáskörű emelés)
A szerződésmódosítás jogszerűségének megállapítása során fontos hangsúlyozni, hogy a
szerződés 9.4. pontja alapján Vállalkozó az MNB tárgyévet megelőző naptári év utolsó
inflációs jelentésében a tárgyévre meghatározott, feldolgozott élelmiszerekre vonatkozó
átlagos éves index mértékével emelheti, a tárgyév február 01. napjával kezdődő
hatállyal.
A Magyar Nemzeti Bank által 2021. december végén közzétett, a feldolgozott élelmiszerekre
vonatkozó fogyasztói árindex mértéke a tárgyévre vonatkozóan 7,1 %.
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A Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. által kért 14 %-os áremelkedés mértékére tekintettel - a
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályon keresztül - megkerestük a VMC Consulting Kft-t,
és kértük, hogy véleményezze a Prizma Junior Közétkeztetési Zrt. szerződésmódosítási
kérelmét.
A VMC Consulting a Vállalkozó levelére az alábbiak szerint foglalta össze állápontját:
„Az alábbiakban foglalnám össze a Vállalkozó levelére az álláspontunkat:
-

-

-

-

-

-

Az élelmiszer alapanyagok árának változását a Vállalkozási Szerződés 9.4. pontja
rögzíti. Vállalkozó helyesen hivatkozik a levelében a 7,1%-os mértékre. A díjemelést
ezek alapján az idei évre érvényesíthetik;
Álláspontunk szerint a bérköltségek összege (minimálbér, garantált bérminimum) is
előre nem látható mértékkel nőtt, így a szerződés módosítása jogszerű lehet erre a
tételre vonatkozóan. A garantált bérminimum mértéke 260.000 forint lett, de
Vállalkozó egy helyen tévesen 261.550 forintot rögzít.;
Vállalkozó tételesen felsorolja bizonyos alapanyagok árának növekedését, amely
változásokat azonban véleményünk szerint lefedni a Vállalkozási Szerződés 9.4.
pontja. Tehát Vállalkozó már érvényesíteni fog egy 7.1-%-os emelést és ennek ellenére
(ezen felül) kíván még emelni az alapanyag árainak változására, amely nem minősül a
szerződés 9.4. pontja alapján jogszerűnek;
Mint azt korábban említettem a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a kimondja,
hogy a rendelet rendelkezéseit a 2021. szeptember 1-jét követően megkezdett
közbeszerzésekre kell alkalmazni, tehát a mi közbeszerzésünkre nem kell(ett)
alkalmazni. Emiatt nem értjük, hogy Vállalkozó miért hivatkozik erre a
Korm.rendeletre;
Az energia költségek nagymértékű növekedése is megfelelő alap lehet a
szerződésmódosításra, de kizárólag abban az esetben, ha Vállalkozó igazolni tudja a
levelében rögzített áremelkedéseket. Rögzíti, hogy a villamosenergia árai 72%-kal,
míg a földgáz árai 172%-kal emelkednek. Amennyiben dokumentumokkal tudja ezt
igazolni/alátámasztani, úgy ez a jelentős mértékű növekedés is megfelelő alap lehet a
Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja szerinti módosításhoz.
Az üzemanyag árának változása véleményünk szerint nem megfelelő jogalap,
tekintettel arra, hogy most valóban emelkedett az ára, de a Vállalkozói díjat nem
csökkentettük akkor sem, amikor fele ennyi volt az üzemanyag a Covid időszaka alatt.

Összefoglalva:
- az élelmiszerekre vonatkozó áremelkedést a szerződés 9.4. pontja kezeli. Erre jogszerű
a módosítás (7.1 %-os emelés);
- a munkabérre és járulékokra vonatkozó emelés jogszerű a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontja alapján, mert előre nem látható mértékben emelkedett;
- Az energia árak változása is jogszerű lehet jogalapnak, amennyiben alátámasztásra
kerül az emelés mértéke;
Javasoljuk, hogy a fentiek alapján kerüljön átdolgozásra és alátámasztásra a
szerződésmódosítás indoklására vonatkozó levél és kerüljenek törlésre azok az indokok,
amelyek nem jogszerűek. A fent rögzítettek miatt javasoljuk, hogy az emelés %-os mértékét is
fontolják meg, hogy jogszerű legyen a módosítás és minél hamarabb alá tudjuk írni.
Köszönöm.
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Tisztelettel,
(Név) Ügyvezető nevében,
(Név)
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (Azonosító)
VMC Consulting Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 64.
Cégjegyzékszám: 01-09-962795
Adószám: 14938757-2-42”
A Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. a VMC Consulting Kft. fenti levelére reagálva 2022.
január 06-ai dátummal új levelet küldött az Önkormányzatnak, melyet jelen előterjesztés 2.
sz. mellékleteként csatolok.
Ezt a levelet is megküldtük a VMC Consulting Kft. részére véleményezésre, akik 01.10.
napján elektronikus levél útján megküldött válaszukban leírták, hogy részükről így már
megfelelő a Közétkeztetési Zrt. indoklása.
A gyermekétkeztetés biztosítása kötelezően ellátandó önkormányzati feladat.
Önkormányzatunk gyermekétkeztetési feladat jogcímen 1201 fő gyermeket étkeztet, közülük
29 fő bölcsődés, 444 fő óvodás és 728 fő iskolás gyermek.
Az összes étkező gyermek közül 423 fő ingyenesen veszi igénybe az étkezést, 236 fő 50%-os
kedvezményben részesül és 542 fő fizet az étkezésért. A normatív kedvezményezettek körét
és a jogosultság megállapítását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 21. § - 21/B. §-ai határozzák meg.
A Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt által kért 14%-os emelést figyelembe véve a szolgáltatási
díjak összege és a térítési díjak a következők szerint alakulnának 2022. február 1-től:
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A vásárolt élelmiszer ára a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. által kért, az Önkormányzat által
fizetett bruttó eladási árat, a személyi térítési díj pedig a szülők által fizetendő térítési díjat
takarja, mely megegyezik a norma összegével.
A II. sz. Napsugár Óvoda és konyha, valamint a Bölcsőde esetében az intézményi térítési díj
azonos a norma és a személyi térítési díj összegével, azaz a II. sz Napsugár Óvoda és
konyhában 620,- Ft/nap, a Bölcsődében 680,- Ft/nap lenne.
Fenti táblázat adatai alapján, a 14 %-os emelés esetén a szülők által fizetendő térítési díjak
összegei az iskolai étkezésnél napi 95,- Ft-tal, az óvodai étkezésnél napi 76,- Ft-tal, a
bölcsődei étkezésnél pedig napi 83,-Ft-tal emelkednének.
A Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. által kért emelés összege kizárólag a vállalkozói díj
emelésére vonatkozik, nevezetesen arra, hogy mekkora az az összeg, amennyiért 2022.
február 1-től a szolgáltatást nyújtja az Önkormányzat számára.
A vállalkozási díj változása miatt azonban a személyi térítés összege is változik, amely a
norma összege és a szülő fizeti. Annak eldöntése, hogy a kért 14%-os emelés teljes összegét
vagy csak bizonyos részét kell-e a szülőknek fizetni, a Tisztelt Képviselő-testület hatásköre
eldönteni.
Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy döntését meghozni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2022. (I. 20.) határozata a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.-vel közétkeztetés
tárgyában kötött szerződés módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

nem kívánja módosítani a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.-vel közétkeztetés
tárgyában 2014. augusztus 12-én kötött vállalkozási szerződést a vállalkozási díj
tekintetében, aminek eredményeként a Vállalkozó csak a szerződés 9.4 pontjában
meghatározott mértékű áremelkedésre jogosult 2022. évben (7,1%).

II. a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.-vel közétkeztetés tárgyában 2014. augusztus 12-én
kötött vállalkozási szerződés 9.4 pontjában meghatározott 7,1 % mértékű
áremelkedésen felül …… %-os áremelkedést (összesen …. %) fogad el 2022.
február 1-től.
III. az elfogadott áremelés összegét … - …. % arányban megosztja a vásárolt élelmiszer
ára és a személyi térítési díj között.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. január 31.
Bese Ferenc polgármester
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Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslatok
elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Budapest, 2022. január 10.

Haraszti Erika
gazdasági ügyintéző
az előterjesztés készítője
Mellékletek: 1. Prizma-Junior Zrt.. levele
2. Prizma-Junior Zrt. új levele
3. Egyeztető lap

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
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3. melléklet
Egyeztető lap
Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására
című előterjesztéshez

1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető
Észrevételeim/javaslataim:

Budapest, 2022. január…….

………………………………..
Polonkai Zoltánné
osztályvezető

