
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testülete részére 

:!JkJ". számú előterjesztés 

a közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az 

iskolai szorgalmi időn kivül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével tárgyú vállalkozási 

szerződés módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A kőbányai óvodákban, általános iskolákban, a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, a 
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központban, valamint iskolai szorgalmi időn 
kívül a nyári napközis táborban a közétkeztetési feladatokat a PENSIO Minőségi 
Közétkeztetés Kft. (a továbbiakban: PENSIO Kft.) látjaelmint a 2013. július 5-én az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában megjelent részvételi felhívás alapján lefolytatott uniós értékhatárt 
elérő közbeszerzési eljárás nyertese. 

A közétkeztetési feladat ellátásáról szóló szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) 2014. 
január 10-én került megkötésre, amely alapján a PENSIO Kft. 2015. január l-jétől látja el a 
közétkeztetési feladatokat. 

A PENSIO Kft. azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy 2017. január l-jétől a vállalkozói 
díjában 9,6%-os emelést kíván érvényesíteni. Az áremelést azzal indokolta, hogy a 
megemelkedett kötelező legkisebb munkabér, valamint a garantált bérminimum 
következtében jelentősen emelkedtek a közétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos 
költségei. Kifejtette, hogy ugyan bizonyos élelmiszerek esetében csökkent a fizetendő áfa, 
továbbá csökkent a társasági és a szociális hozzájárulási adó mértéke is, ezek azonban nem 
kompenzálják a kötelező legkisebb munkabér 14,4%-os és a garantált bérminimum 24,8%-os 
emelkedését. 

A PENSIO Kft. számos garantált bérminimumon foglalkoztatott szakképzett személlyel 
rendelkezik, így a garantált bérminimum 24,8%-os emelése kihat a PENSIO Kft. személyi 
jellegű költségeire, és a rezsiköltségét átlagosan l ,8%-kal emeli. A PENSIO Kft. éves 
bérköltsége (amely része a rezsiköltségnek) a 2017 januárjától hatályos jogszabályváltozás 
következtében 50 872 785 Ft-ról 55 706 526 Ft-ra emelkedett, az éves rezsiköltsége pedig 
265 907 204 Ft-ról 270 740 945 Ft-ra, mivel beszállítóit, sőt az egész ellátási láncot is 
érintette a minimálbér és a garantált bétminimum emelkedése, így a beszállítók is az árak 
emelésére kényszerültek. A Kőbányai Önkormányzat által a 2016-ban megrendelt 
adagszámok alapján az éves nyersanyagköltség 448 343 271 Ft volt. A bérköltség-növekedés 
finanszírozása közvetlenül költségnövekedést okozott a PENSIO Kft. beszállítóinak is, 
aminek következtében a PENSIO Kft. kénytelen volt abeszállítók által érvényesített 3,35%
os áremelést elfogadni a nyersanyag vonatkozásában. 



Rámutatott, hogy az áfa 2017. január l-jétől hatályos csökkentése nem eredményezi az 
eladási árak csökkenését, mivel a beszerzett termék nettó értéke alapján számított áfát a 
beszállítók áthárítják a PENSIO Kft.-re, amelyet a PENSIO Kft. megfizet a beszállítói felé. A 
közétkeztetési szolgáltatásról kiállított számla áfatartalma 27%, amelyet a PENSIO Kft. teljes 
egészében köteles befizetni a központi költségvetésbe. Azon termékek esetében, ahol az áfa 
mértéke alacsonyabb 27%-nál, a PENSIO Kft. nettó áfabefizető, azaz pénzforgalmi 
szempontból az áfa előfinanszírozása szükséges a beszállítók felé, amelyet a Kőbányai 
Önkormányzat később fizet meg a PENSIO Kft.-nek, ezáltal a PENSIO Kft. áfa
előfinanszírozási többlete akár 22% is lehet, amely a szerződés megszűnéséig folyamatosan 
fennáll, csak a szerződés megszűnésekor egyenlítődik ki. Az áfa csökkentése tehát likviditási 
kérdést jelent, de nem eredményez költségcsökkentést a szerződés időtartama alatt, ezen 
túlmenően az áfa visszaigénylés mértéke 2017. január l-jétől a 27%-ról lecsökkent a 
baromfihús és a tejtermékek esetében, miközben a fizetendő adó változatlan, mivel a 
vendéglátóiparban bejelentett áfacsökkentés a közétkeztetési szolgáltatásra nem terjed ki. 

A KSH szakági inflációs rátája 2015-ben és 2016-ban 4,45% volt, ami az átlagos infláció 
mértékét tizenötszörösen meghaladó mértékű növekedés, a PENSIO Kft. azonban 2015. 
január l-je óta nem érvényesítette a Szerződő Felek között létrejött vállalkozási szerződés 
4.4. pontjában rögzített infláció okozta költségnövekedést a Kőbányai Önkormányzattal 
szemben. Az Alapszerződés 4.4. pontjában a Szerződő Felek rögzítették, hogy a PENSIO 
Kft. jogszabályváltozás esetén a jogszabályban meghatározott mértékű emelésre is jogosult a 
KSH által meghatározott fogyasztói árindexen felül, amennyiben a Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete az emelést jóváhagyja. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 197. § (l) 
bekezdése szerint a 141. § rendelkezéseit alkalmazni kell a Kbt. hatálybalépését megelőzően 
megkezdett közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési 
eljárás lefolytatása nélkül történő módosítására, azaz az Alapszerződés módosítására is. 

A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli módosításának lehetséges eseteit a 
Kbt. 141. §-a tartalmazza. Az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli 
módosításánakjogalapja a Kbt. 141. §(4) bekezdés a) és c) pontja. 

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaszerint módosulhat a szerződés, ha minden ajánlattevő 
számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi 
elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát Az ilyen szerződéses feltételek 
nem rendelkezhetnek olyan módosításaikról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános 
jellegét. 
A Kbt. 141. §(4) bekezdés c) pontjaszerint a következő feltételek együttes teljesülése esetén 
módosulhat a szerződés: 

a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre, 

b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, 
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

Dr. Magyar Adrienn felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megállapította, hogy a 
szerződésmódosítás a fenti feltételeknek megfelel. 

A Szerződő Felek az Alapszerződés 4.4. pontjában előzetesen rögzítették a KSH infláció és a 
jogszabályváltozás következtében bekövetkező áremelés feltételeit, a módosítás a szerződés 
általános jellegét nem változtatja meg, továbbá a módosítást olyan körülmények tették 
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szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, hiszen 
a kötelező béremelés mértéke többszöröse a korábbi évek béremeléseinek; valamint az 
ellenérték várható növekedése- 522 906 392 Ft a 2016. évi adatok alapján- nem haladja 
meg az eredeti szerződés érték- 9 340 OOO OOO Ft- 50%-át. 

A közbeszerzési eljárásban megadott adagszámokkal súlyozva a 2013-as közbeszerzési 
eljárásban megadott eredeti árakhoz képest összesen 33%-os emelésre kerülne sor a javaslat 
alapján, azaz az 50%-os korlát teljesül. 

II. Hatásvizsgálat 

A szerződésmódosítás eredményeként a PENSIO Kft. a közétkeztetési szolgáltatást továbbra 
is megfelelő minőségben tudja biztosítani. A szerződésmódosítás következtében a Kőbányai 
Önkormányzat részéről a közétkeztetési feladatok ellátása többletfinanszírozást igényel, 
amelyet biztosítani szükséges. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapszerződést módosító szerződés megkötését követően tájékoztató hirdetményt kell 
feltölteni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisba, amely 
alapján a Közbeszerzési Hatóság megvizsgálja a szerződésmódosítás jogszerűségét. 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves 
statisztikai összegzésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 13. § (2) bekezdés e) pontja 
szerint l 00 OOO forint ellenőrzési díjat kell fizetnie az ajánlatkérőnek a Közbeszerzési hatóság 
részére a szerződés módosításáról szóló tájékoztató esetében. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. június )~ ," 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~\(· 

Dr. ~~~s:tián 
jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormán)'Zat Képviselő-testületének 
.. ./2017. ( ... ... )határozata 

a közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az 

iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével tárgyú vállalkozási 

szerződés módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési 
feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn 
kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
részére a tálalókonyhák fejlesztésével tárgyú, a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel 
2014. január 10-én kötött vállalkozási szerződés módosítását az l. melléklet szerint 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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J. melléklet a . ..12017. ( ..... .) KÖKT határozathoz 

VÁLLALKOZÁSI SZERZÖDÉS MÓDOSÍT ÁSA 

Amely létr~jött egyrészről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 
székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
PIR-szám: 735737 
adószám: 15735739-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11784009-15510000 
képviseletében: Kovács Róbert polgármester megbízásából dr. Pap Sándor alpolgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő l.) és 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
székhely: ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 7 6-78. 
PIR -szám: 82313 7 
adószám: 15823137-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11784009-15823137 
képviseletében: Némethné Lehoczki Klára intézményvezető mint megrendelő (a 
továbbiakban: Megrendelő 2.) és 

a Kőbányai Bóbita Óvoda 
székhely: ll 02 Budapest, Halom u. 7 /b. 
PIR-szám: 679637 
adószám: 16909520-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11784009-16909520 
képviseletében: Blattner Edit intézményvezető mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő 
3.) és 

a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
székhely: 1102 Budapest, Kőbányai út 38. 
PIR-szám: 679923 
adószám: 16926817-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: ll 784009-16926817 
képviseletében: Kasperkieviczné Vágner Ilona intézményvezető mint megrendelő (a 
továbbiakban: Megrendelő 4.) és 

a Kőbányai Gesztenye Óvoda 
székhely: ll 06 Budapest, Maglódi út 8. 
PIR-szám: 679659 
adószám: 16909568-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11784009-16909568 
képviseletében: Fenyvesiné Huller Tímea intézményvezetőmint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő 5.) és 
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a Kőbányai Gézengúz Óvoda 
székhely: ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 
PIR-szám: 679725 
adószám: 16909661-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: ll 784009-16909661 
képviseletében: Murányiné Bényei Ibolya intézményvezető mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő 6.) és 

a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 
székhely: 1103 Budapest, Kada utca 27-29. 
PIR-szám: 798912 
adószám: 15798918-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11784009-15798918 
képviseletében: Szigetiné Me zei Gabriella intézményvezető mint megrendelő (a 
továbbiakban: Megrendelő 7.) és 

a Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
székhely: 1101 Budapest, SaJgótarjáni utca 47. 
PIR-szám: 679682 
adószám: 16909616-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11784009-16909616 
képviseletében: Czanka Lajosné intézményvezető mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő 8.) és 

a Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
székhely: ll 06 Budapest, Hárslevelű utca 5. 
PIR-szám: 679693 
adószám: 16909623-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: ll 784009-16909623 
képviseletében: Surányi Tünde intézményvezető mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő 9.) és 

a Kőbányai Kékvirág Óvoda 
székhely: 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 
PIR-szám: 679615 
adószám: 16909506-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11784009-16909506 
képviseletében: Béres Péterné intézményvezető mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő 10.) és 

a Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
székhely: ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6. 
PIR-szám: 679660 
adószám: 16909582-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11784009-16909582 
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képviseletében: Bódi Imréné intézményvezető mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő 
ll.) és 

a Kőbányai Kiskakas Óvoda 
székhely: ll 04 Budapest, Mádi u. 86-94. 
PIR-szám: 679901 
adószám: 16918339-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11784009-16918339 
képviseletében: Kemerléné Suri Ildikó intézményvezető mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő 12.), és 

a Kőbányai Mászóka Óvoda 
székhely: 1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 
PIR-szám: 679604 
adószám: 16909496-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: ll 784009-16909496 
képviseletében: Forintos Ilona intézményvezető mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő 13.) és 

a Kőbányai Mocorgó Óvoda 
székhely: 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 
PIR-szám: 679648 
adószám: 16909551-2-42 
pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11784009-16909551 
képviseletében: Bemáthné Balogh Ildikó intézményvezető mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő 14.) 

másrészről 

a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. 
székhely: 1191 Budapest, Hotherr Albert utca 20-22. 
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-994750 
adószám: 24189112-2-42 
statisztikai számjel: 24189112-5610-113-01 
pénzforgalmi szolgáltató: Erste Bank Zrt. 
számlaszám: 11600006-00000000-60946836 
képviseletében Oriskó Ferencné ügyvezetőmint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételek szerint. 

l. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013. július 5-én 2013/S 131-226743 számon 
megjelent részvételi felhívás alapján lefolytatott uniós értékhatárt elérő, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény IL része szerinti meghívásos közbeszerzési eljárás során 2013. 
december 12. napján a Megrendelő l. Képviselő-testülete 593/2013. (XII. 12.) számú 
határozatával a közbeszerzési eljárás nyerteseként a Vállalkozót hirdette ki. A Szerződő Felek 
2014. január 10-én Vállalkozási szerződést (a továbbiakban Alapszerződést) kötöttek 
egymással. A szerződés tárgya: vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, 
általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor 
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részére, valamint a Kőbányai Önkormányzat Bárka Szociális és Gyermekjóléti Központ 
részére a tálalókonyhák fejlesztésével a dokumentációban részletezettek szerint, a mindenkori 
jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelöen, I. osztályú minőségben. 

2. Az Alapszerződés 4.1. pontja és 4. melléklete helyébe (Vállalkozó ajánlatában 
benyújtott részletes ártáblázat) a jelen szerződés l. melléklete lép, tekintettel arra, hogy a 
minimálbér 2017 januárjától 14,8%-kal (lll OOO Ft-ról 127 500 Ft-ra), a garantált 
bérminimum 24,8%-kal (129 OOO Ft-ról 161 OOO Ft-ra) emelkedett a kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 
15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint, amely a korábbi évek béremeléseihez 
képest többszörös mértékű, és a 2014. január 10-ei szerződéskötéskor nem volt előre látható 
a Szerződő Felek egyike által sem. 

3. A V állalkazó számos garantált bérminimum on foglalkoztatott szakképzett személlyel 
rendelkezik, így a garantált bérminimum 24,8%-os emelése kihat a V állalkazó személyi 
jellegű költségeire, és a rezsiköltségét átlagosan l ,8%-kal emeli. A V állalkazó éves 
bérköltsége (amely része a rezsiköltségnek) a 2017 januárjától hatályos jogszabályváltozás 
következtében 50 872 785 Ft-ról 55 706 526 Ft-ra emelkedett, az éves rezsiköltsége pedig 265 
907 204 Ft-ról 270 740 945 Ft-ra, mivel a Vállalkozó beszállítóit, sőt az egész ellátási láncot 
is érintette a minimálbér és a garantált bérminimum fenti hivatkozott Rendelettel bevezetett 
emelése, így a beszállítók is az árak emelésére kényszerültek. A Kőbányai Önkormányzat 
által a 2016-ban megrendelt adagszámok alapján az éves nyersanyagköltség 448 343 271 Ft 
volt. A bérköltség-növekedés finanszírozása közvetlenül költségnövekedést okozott a 
V állalkazó beszállítóinak is, aminek következtében a V állalkazó kénytelen volt a beszállítók 
által érvényesített 3,35%-os áremeléstelfogadni a nyersanyag vonatkozásában. 

A bérköltség-növekedés finanszírozása közvetlenül költségnövekedést okozott a V állalkazó 
beszállítóinak is, aminek következtében a V állalkazó kénytelen volt a beszállítók által 
érvényesített 3,35%-os áremelést elfogadni. 

Ugyanakkor az áfa 2017. január l-jétől hatályos csökkentése nem eredményezi az eladási 
árak csökkenését, mivel a V állalkazó által beszerzett termék nettó értéke alapján számított 
áfát a be szállítók áthárítják a V állalkozóra, amelyet a V állalkazó megfizet a beszállítói felé. 
A közétkeztetési szolgáltatásról a Vállalkozó által kiállított számla áfatartalma 27%, amelyet 
a V állalkazó teljes egészében köteles befizetni a központi költségvetés be. Azon termékek 
esetében, ahol az áfa mértéke alacsonyabb 27%-nál, a Vállalkozó nettó áfa befizető, azaz 
pénzforgalmi szempontból az áfa előfinanszírozása szükséges a V állalkazó részéről a 
beszállítók felé, amelyet a Megrendelő később fizet meg a V állalkozónak, ezáltal a 
V állalkazó áfa előfinanszírozási többlete akár 22% is lehet, amely a szerződés megszűnéséig 
folyamatosan fennáll, csak a szerződés megszűnésekor egyenlítődik ki. Az áfa csökkentése 
tehát a V állalkazó oldalán likviditási kérdést jelent, de nem eredményez költségcsökkentést a 
szerződés időtartama alatt, ráadásul az áfa visszaigénylés mértéke a 27%-ról lecsökken a 
baromfihús és a tejtermékek esetében, miközben a fizetendő adó változatlan a V állalkazó 
oldalán, mivel a vendéglátóiparban bejelentett áfacsökkentés a közétkeztetési szolgáltatásra 
nem terjed ki. 

A KSH szakági inflációs rátája a 2015-ben és 2016-ban 4,45% volt, ami az átlagos infláció 
mértékét tizenötszörösen meghaladómértékű növekedés, a Vállalkozó azonban 2015. január 
l-je óta nem érvényesítette a Szerződő Felek között létrejött vállalkozási szerződés 4.4. 
pontjában rögzített infláció okozta költségnövekedést a Megrendelővel szemben. Az 
Alapszerződés 4.4. pontjában a Szerződő Felek rögzítették, hogy a Vállalkozó 
jogszabályváltozás esetén a jogszabályban meghatározott mértékű emelésre is jogosult a 
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KSH által meghatározott fogyasztói árindexen felül, amennyiben a Megrendelő Képviselő
testülete az emelést jóváhagyja. 

4. A fentiek alapján a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Rendelet által 
bevezetett minimálbér- és garantált bérminimum emelésből eredő 1,8%-os vállalkozói 
rezsiköltség növekedés, a KSH adatai alapján megállapított 4,45%-os szakági inflációs 
ráta, valamint a 2017 januárjában hatályba lépett - jogszabályváltozásból eredő -
kötelező béremelések okán érvényesített 3,35%-os beszállítói áremelés eredményeként a 
Vállalkozó 9,6%-kal jogosult az Alapszerződés 4.1. pontjában és 4. mellékletében 
szereplő egységárak emelésére 2017. július l-jei hatállyal. A 9,6%-os emelés a szociális 
hozzájárulási adó csökkentésének figyelembevételével került meghatározásra. 

5. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi C XLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 197. § (l) 
bekezdése alapján a vállalkozási szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának rendelkezéseit 
kell alkalmazni. A szerződés jogalapjául a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) és c) pontja szolgál, 
tekintettel arra, hogy a Szerződő Felek az Alapszerződés 4.4. pontjában előzetesen 
rögzítették a KSH infláció és a jogszabályváltozás következtében bekövetkező áremelés 
feltételeit, a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, továbbá a 
módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva sem láthatott előre, hiszen a Rendelettel bevezetett kötelező béremelés 
mértéke többszöröse a korábbi évek béremeléseinek; valamint az ellenérték várható 
növekedése (522 906 392 Ft a 2016. évi adatok alapján) nem haladja meg az eredeti 
szerződés értékének (9 340 OOO OOO Ft) 50%-át. 

6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Kbt. 141. §-ának rendelkezései az irányadóak. 

7. A szerződés 2017. július l-jén lép hatályba. 

8. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés bármely része 
érvénytelennek bizonyulna, a megállapodás egyéb részét továbbra is hatályosnak tekintik, 
kivéve, ha az érvénytelen rész hiányában a szerződést nem kötötték volna meg. Az 
érvénytelen rész helyett a Ptk. rendelkezései irányadóak. 

9. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. 

10. A szerződést a Szerződő Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2017. június" " 

Megrendelő l. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
Kovács Róbert polgármester megbízásából 

dr. Pap Sándor alpolgármester 

Vállalkozó 
PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. 

Oriskó F erencné 
ügyvezető 
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Megrendelő 2. 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 

Központ 
Némethné Lehoczki Klára 

intézményvezető 

Megrendelő 3. 
Kőbányai Bóbita Óvoda 

Blattner Edit 
intézményvezető 

Megrendelő 4. 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 

Kasperkieviczné Vágner Ilona 
intézményvezető 

Megrendelő 5. 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 

Fenyvesiné Huller Tímea 
intézményvezető 

Megrendelő 6. 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 

Murányiné Bényei Ibolya 
intézményvezető 

········································ 
Megrendelő 7. 

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 
Szigetiné Mezei Gabriella 

intézményvezető 

········································ 
Megrendelő 8. 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
Czanka Lajosné 
intézményvezető 

········································ 
Megrendelő 9. 

Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
Surányi Tünde 
intézményvezető 
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Megrendelő l O. 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 

Béres Péterné 
intézményvezető 

Megrendelő ll. 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 

Bódi Imréné 
intézményvezető 

Megrendelő 12. 
Kőbányai Kiskakas Óvoda 

Kemerléné Suri Ildikó 
intézményvezető 

Megrendelő 13. 
Kőbányai Mászóka Óvoda 

Forintos Ilona 
intézményvezető 

Megrendelő 14. 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 

Bemáthné Balogh Ildikó 
intézményvezető 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Végh Erzsébet 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Dr. Szüts Korinna 
főosztályvezető 

ll 



l. melléklet a szerződéshez 

2017. július l-jétől hatályos egységárak: 

Nyersanyagnorma Árrés (Ft) 
Nettó eladási ár 

(Ft) (Ft) 
Óvoda 
tízórai 97,8 68,43 166,20 
ebéd 233,7 163,57 397,23 
uzsonna 88,6 61,99 150,55 
Általános iskola alsó 
tízórai 109,9 76,95 186,88 
ebéd 285,0 199,47 484,43 
uzsonna 108,4 75,88 184,27 
Általános iskola felső 
tízórai 121,3 84,93 206,26 
ebéd 326,9 228,86 555,79 
uzsonna 119,6 83,70 203,28 
Középiskola 
ebéd 366,3 256,40 622,68 
Felnőtt 

ebéd 366,3 256,40 622,68 
Nyári napközis tábor 
tízórai 121,3 47,32 168,64 
ebéd 326,9 127,51 454,44 
uzsonna 119,6 46,63 166,21 
tízórai+ ebéd+ uzsonna 567,8 221,46 789,29 
Átmeneti otthon 
vacsora 137,3 96,13 233,46 
ebéd 366,3 256,40 622,68 
Idősek 

ebéd házhozszállítás 366,3 659,31 1025,59 
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