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Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a Szent Gellért Borház és Étterem Dr. Mihály 
Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelő Egyéni Céggel (a továbbiakban: Koncesszióba Vevő) 
Szolgáltatási Koncessziós Szerződést kötött 2009. június 11. napján.

Az Önkormányzat  –  mint  Koncesszióba  Adó –  a  tulajdonában lévő Rónay-kúria  épületét 
koncesszióba  adta  a  szerződés  alapján  napi  háromszori  óvodai,  általános  iskolai  és  napi 
egyszeri  idős  étkezés  biztosítása  érdekében  konyha  üzemeltetése,  valamint  éttermi 
szolgáltatás  nyújtása  céljából  Koncesszióba  Vevő részére.  A Koncesszióba  Vevő feladata 
továbbá az étterem nyilvános étteremkénti működtetése is. 

Koncesszióba Vevő a szerződés szerint a Dózsa György Általános Iskolában és a Karátson 
Emília  Napköziotthonos  Óvodában  tanuló,  illetve  nevelés  alatt  álló  általános  iskolások, 
óvodások  részére  tízórait,  ebédet,  uzsonnát,  illetve  az  EESZI  keretein  belül  a  szociális 
alapszolgáltatásban  étkeztetést  igénybe  vevő  személyek  részére  ebédet  biztosít  a 
korcsoportoknak megfelelő étkezési norma szerint.

A  Szolgáltatási  Koncessziós  Szerződést  szerződő  felek  határozott  időtartamra  2009. 
szeptember 1. napjától számított 120 hónapig, 2019. augusztus 31. napjáig kötötték. 

A Szerződés IV. 3. pontja alapján – évente - Koncesszióba Vevőnek az alábbiak szerint van 
lehetősége árat emelni:
„Az ártartást  követően a  Koncesszióba Vevő évi  egy alkalommal,  legfeljebb a KSH által 
közzétett éves infláció mértékének megfelelően emelheti meg árait.”

Koncesszióba Vevő 2013. február 13-án kelt  megkeresésében, a Szerződésre hivatkozással 
írásban  jelezte,  hogy  2013.  évben  is  -  a  KSH  által  közzétett  éves  infláció  mértékének 
megfelelően, mely mérték 2012. évben 5,7 % – a szolgáltatás díjait, valamint a koncessziós 
díjat 2013. március 1. napjától meg kívánja emelni. 



Fentiekre tekintettel  a közétkeztetés  térítési  díjai  – amennyiben a T. Képviselő-testület  az 
emeléssel egyetért – március 1. napjától az alábbiak szerint alakulnának:

Jelenlegi nettó ár (Ft) Megemelt nettó ár (Ft)
óvodai tízórai egy fő/nap 112,5 118,9
óvodai ebéd egy fő/nap 453,2 479
óvodai uzsonna egy fő/nap 112,5 118,9
iskolai tízórai egy fő/nap 112,5 118,9
iskolai ebéd egy fő/nap 544 575
iskolai uzsonna egy fő/nap 112,5 118,9
Diabetikus ebéd 595,8 629,8
idősek  részére  szociális 
étkeztetés - ebéd - egy fő/nap

562,2 594,2

A Szerződés IV.7. pontja szerint: „A koncessziós díj mértékén Koncesszióba Adó csak akkor 
emelhet, amikor Koncesszióba Vevő az étkeztetési szolgáltatás díját megemeli. A koncessziós 
díj megemelésének aránya az étkeztetési szolgáltatás díj megemelésének százalékos arányával 
megegyező lehet, tehát legfeljebb a KSH által közzétett éves infláció mértékének megfelelően 
emelheti meg azt Koncesszióba Adó.”

Fentiek alapján a koncessziós díj havi mértéke emelés esetén 171.489,- Ft,- Ft-ról 181.264,- 
Ft-ra nőne, az éves díj pedig 2.057.868,- Ft-ról 2.175.166,- Ft összegre emelkedne.

Tekintettel  azonban az Önkormányzat  szűkös anyagi  lehetőségeire,  valamint az étkeztetési 
szolgáltatási díjak – a többi település viszonylatában – magas összegére, a szolgáltatási díjak 
megemelését 2013. évben nem javasolom.

Fenti  kifejtettekkel  összefüggésben  javasolom  továbbá  a  Szerződésnek  az  iskolai  tanév 
végével  történő  felmondását,  amelyre  a  Szerződés  V.2.  pontja  az  alábbiak  szerint  ad 
lehetőséget:
„A szerződést  a  felek  bármelyike,  90  napos felmondási  határidővel,  rendes  felmondással, 
indokolás nélkül bármikor felmondhatja.”

Az étkeztetési  szolgáltatást  kötelező  önkormányzati  feladatként  a jövőben is  biztosítanunk 
kell,  a  szolgáltatás  ellenértékének  figyelembevételével  a  szolgáltató  (Koncesszióba  Vevő) 
kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történhet.

A közbeszerzési  eljárás  előkészítéséhez  és  lebonyolításához  az  SZMI Mérnöki  Iroda  Kft. 
(6726 Szeged, Fő fasor u. 82/A.) 700.000,- Ft + ÁFA összegű árajánlatot adott, javasolom a 
Kft. megbízását az árajánlatban megadott megbízási díj ellenében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a térítési díjak, 
valamint  a  koncessziós  díj  összegének  tárgyában,  valamint  a  Szolgáltatási  Koncessziós 
Szerződés felmondásával és az SZMI Mérnöki Iroda Kft. megbízásával kapcsolatban dönteni 
szíveskedjen.

Kiszombor, 2013. február 20.
Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester



Tárgy: 2013. évi étkeztetési térítési díjak és koncessziós díj

____/2013. (II. 26.) KNÖT h.

1. HATÁROZATI  JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2013.  évi 
étkeztetési térítési díjak és koncessziós díj tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete …….

A határozatról értesül: 
- Dr. Mihály Zoltán 
  Szent Gellért Borház és Étterem Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelő E.C.
  6900 Makó, Szent Gellért u. 2.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár



Tárgy:  2013.  évi  étkeztetési  térítési  díjak  és  koncessziós  díj  –  Szolgáltatási  Koncessziós 
Szerződés felmondása

____/2013. (II. 26.) KNÖT h.

2. HATÁROZATI  JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2013.  évi 
étkeztetési térítési díjak és koncessziós díj tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szent  Gellért  Borház  és 
Étterem Dr. Mihály Zoltán és Fiai  Kereskedelmi és Termelő Egyéni  Céggel (6900 Makó, 
Szent Gellért u. 2., képv.: Dr. Mihály Zoltán) – a továbbiakban: Koncesszióba Vevő - 2009. 
június 11-én, 2009. szeptember 1-jei hatállyal megkötött Szolgáltatási Koncessziós Szerződést 
–  a  Szolgáltatási  Koncessziós  Szerződés  V.2.  pontja  alapján  -  rendes  felmondással  2013. 
június 14. napjával felmondja.

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  Szegvári  Ernőné 
polgármestert,  hogy  a  Szolgáltatási  Koncessziós  Szerződés  felmondását  a  Koncesszióba 
Vevővel közölje.

A határozatról értesül: 
- Dr. Mihály Zoltán 
  Szent Gellért Borház és Étterem Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelő E.C.
  6900 Makó, Szent Gellért u. 2.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár



Tárgy:  2013.  évi  étkeztetési  térítési  díjak  és  koncessziós  díj  –  Étkeztetési  szolgáltatási 
koncesszió beszerzése tárgyú közbeszerzés lebonyolítása

____/2013. (II. 26.) KNÖT h.

3. HATÁROZATI  JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2013.  évi 
étkeztetési térítési díjak és koncessziós díj tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta az 
SZMI  Mérnöki  Iroda  Kft.  (6726  Szeged,  Fő  fasor  82/A.,  képviselő:  Dr.  Szőllősi  Béla 
ügyvezető) árajánlatát a Kiszombor - Étkeztetési szolgáltatási koncesszió beszerzése tárgyú 
közbeszerzési  eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési  feladatok  ellátására  vonatkozóan,  mely 
alapján  a  fenti  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  komplex  lebonyolításával  megbízza  az  SZMI 
Mérnöki Iroda Kft.-t 700.000,- Ft + ÁFA összegű megbízási díjért. 

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  700.000,-  Ft  +  ÁFA 
összeget az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében eredeti előirányzatába betervezi.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szegvári  Ernőné  polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné, polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyző
- SZMI Mérnöki Iroda Kft. 6726 Szeged, Fő fasor 82/A.
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár




