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      Iktató szám:  300/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. december 8-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat az intézményi közétkeztetést biztosító szolgáltatók díjemelésére 
 
Előterjesztő:  Reiner Roland, alpolgármester 
 

Készítette:  Czakóné Dobó Krisztina, igazgató FIÜK 
Szilágyi Imre, Humánszolgáltatási Iroda 

      

Előzetesen tárgyalta: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, 2022. december 7. 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2022. december 7. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által a három szolgáltatóval (Elamen Zrt., 

Komplett Diner Kft, Gastro-Tom Bt., a továbbiakban: Szolgáltatók)  közétkeztetésre kötött 

vállalkozási szerződések (a továbbiakban: Szerződés) II.3. pontjában foglaltak alapján a 

vállalkozó jogosult egy évben egyszer a nettó eladási árat a tanévkezdéskor, legkorábban 2022. 

október 1. napjától módosítani, maximum a KSH előző, a munkahelyi és diákétkeztetésre 

vonatkozó 12 havi ágazati inflációs rátájának megfelelően. Vállalkozó ezen módosítási igényét 

minimum a módosítást megelőző 3 hónappal köteles bejelenteni. 

 

A fentiek alapján Szolgáltatók 12,8%-os módosítási javaslatát követően a 30, illetve 35 %-os 

további emelési igényére a Képviselő-testület a 293/2022. (IX.8.) számú határozatában úgy 

döntött, hogy a kizárólag a Szerződésben rögzített mértékű, azaz 12,8 %-os szolgáltatási díj 

emelését fogadja el 2022. október 1. napjától. 

 

Az emelést az indokolja, hogy az alapvető élelmiszerek, vagy azok előállításához szükséges 

alapanyagok árai az elmúlt időszakban – a döntés meghozatalának időpontjához képest is – 

rendkívüli mértékben emelkedtek, az érzékelhető infláció 35-40 %-os nagyságú. Bár 

szélesedett a rögzített árú élelmiszercsoportok köre, azonban ez a rögzítés kizárólag a lakossági 

fogyasztókra vonatkozik. Így sajnálatos módon – bár a rendelkezésünkre álló költségvetési 

források nem emelkedtek – a Szolgáltatók számára engedélyezett áremelkedés mértékét emelni 

kell annak érdekében, hogy a kerületben a közétkeztetést igénybe vevő gyermekek által kapott 

ételek színvonala emelkedjen. Így javaslom, hogy a 293/2022. (IX.8.) számú Képviselő-

testületi határozatban meghatározottakhoz képest - a jelenlegi árhoz viszonyítottan - további 

18,8% mértékű díjemelést engedélyezzünk a Szolgáltatók számára 2023. január hónaptól, ezzel 

a döntésünkkel összesen 34%-os emelést hagytunk jóvá az étkeztetést biztosító szolgáltatók 

részére. 

 

Tekintettel arra, hogy közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra a közétkeztetési 

szolgáltatók, ezért a szerződés esetleges módosításával kapcsolatosan a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni. A FEV IX. Zrt. 

Közbeszerzési Irodájának korábbi állásfoglalása szerint a vállalkozási szerződés – a jelenleg 

meghatározott mértékű szolgáltatási díj emelésére vonatkozó – módosításának nincsen 

közbeszerzési jogi akadálya. 

 

A fentiek alapján a szolgáltatási díj emelést követően a kalkulált kiadások és bevételek az 

alábbiak szerint alakulnak: 
 

Étkezés 
az eredeti 12,8 % 

emeléssel tervezve 

a további 18,8%-os 

emeléssel 

tervezve 

Éves növekedés 

Vásárolt élelmezés Áfával 583.911.202,- Ft 693.686.508,- Ft 109.775.306,- Ft 

Szülői befizetés Áfával 172.845.730 ,- Ft 172 845 730,- Ft 0,- Ft 

Önkormányzati támogatás 411.065.472 - Ft 520.840.778,- Ft 109.775.306,- Ft 
 

 

 

 



 

A megfelelő színvonalú szolgáltatás érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 

határozati javaslat elfogadására. 

 

Budapest, 2022. december 01. 

 

 

         Reiner Roland s.k. 

         alpolgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

1. a közétkeztetési szolgáltatók számára további 18,8% mértékű díjemelést engedélyez 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

293/2022. (IX.8.) számú határozatában foglalt mértékhez képest 2023. január 1. 

napjától. 

 

Határidő: 2022. december 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges költségvetési fedezet 

biztosításáról az önkormányzat 2023. évi költségvetésében. 

 

Határidő: a 2023. költségvetés elfogadása 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3. Felkéri a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ igazgatóját, hogy gondoskodjon 

a Vállalkozási szerződések módosításáról. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Czakóné Dobó Krisztina, Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 

igazgatója 

 
 


