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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Önkormányzatunk 2009. június 11-én – 2009. szeptember 1-jei hatállyal – szolgáltatási 
koncessziós szerzıdést kötött – a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıjével – a 
Szent Gellért Borház és Étterem Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelı Egyéni 
Céggel (a továbbiakban: Koncesszióba Vevı) az étkeztetési szolgáltatás ellátására, valamint a 
Rónay-kúria üzemeltetésére. 
 
Koncesszióba Vevı 12+1 hónap ártartást vállalt a Szerzıdésben, melynek ideje lejárt. 
 
A Szerzıdés IV. 3. pontja alapján - ezt követıen - Koncesszióba Vevınek az alábbiak szerint 
van lehetısége árat emelni: 
„Az ártartást követıen a Koncesszióba Vevı évi egy alkalommal, legfeljebb a KSH által 
közzétett éves infláció mértékének megfelelıen emelheti meg árait.” 
 
Koncesszióba Vevı 2010 évben az ártartási kötelezettség lejártát követıen írásban jelezte, 
hogy élni kíván a szerzıdésben foglalt áremelési jogával és 2010. november 1-jével 4,2%-kal 
(mely megfelel a 2009. évi inflációs ráta mértékének) megemelné szolgáltatásának díjait. 
 
A Képviselı-testület az „étkeztetési térítési díjak, valamint a koncessziós díj emelésének 
jóváhagyása” tárgyú 309/2010.(X. 26.) KNÖT határozatával az étkeztetési szolgáltatás 
díjainak 4,2%-kal, 2010. november 1. napjától történı megemeléséhez hozzájárult. Ezzel 
egyidejőleg a koncessziós díj mértékét a Koncessziós Szerzıdés IV.7. pontja alapján, a KSH 
által közzétett éves infláció mértékének megfelelı 4,2%-kal 2010. november 1. napjától 
megemelte.  
 
Koncesszióba Vevı 2011. január 20. napján kelt megkeresésében, a Szerzıdés IV. 3. pontjára 
hivatkozással írásban jelezte, hogy 2011 évben - a KSH által közzétett éves infláció 
mértékének megfelelıen, mely mérték 2010 évben 4,9 % – a szolgáltatás díjait 2011. március 
1. napjától kívánja megemelni az alábbiak szerint: 
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Jelenlegi nettó ár: 
 

Infláció mértéke 4,9 % Javasolt nettó ár: 

Óvodai tízórai:       103.20 Ft  108.30 Ft 
Óvodai ebéd:          415.80 Ft  436.20 Ft 
Óvodai uzsonna:    103.20 Ft  108.30 Ft 
Iskolai tízórai:        103.20 Ft  108.30 Ft 
Iskolai ebéd:          499.10 Ft  523.60 Ft 
Iskolai uzsonna:     103.20 Ft  108.30 Ft 
Diabetikus ebéd:    546.60 Ft  573.40 Ft 
Felnıtt ebéd:          515.80 Ft  541.10 Ft 
 
 
A Szerzıdés IV.7. pontja szerint: „A koncessziós díj mértékén Koncesszióba Adó csak akkor 
emelhet, amikor Koncesszióba Vevı az étkeztetési szolgáltatás díját megemeli. A koncessziós 
díj megemelésének aránya az étkeztetési szolgáltatás díj megemelésének százalékos arányával 
megegyezı lehet, tehát legfeljebb a KSH által közzétett éves infláció mértékének megfelelıen 
emelheti meg azt Koncesszióba Adó.” 
 
Fentiek alapján a koncessziós díj havi mértéke 157.342,- Ft,- Ft-ról 165.051,76,- Ft-ra nıne, 
az éves díj pedig 1.888.104,- Ft-ról 1.980.624,- Ft összegre emelkedne. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a térítési díjak, 
valamint a koncessziós díj összegének emelése, valamint a Koncessziós Szerzıdés 2. számú, 
valamint 3. számú mellékletének az emeléssel összefüggı módosítása tárgyában dönteni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2011. február 9. 
 

Tisztelettel: 
 
 

 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tárgy: A 2011 évi étkeztetési térítési díjak, valamint a koncessziós díj emelésének 
jóváhagyása 
 
____/2011. (II.    ) KNÖT h. 

 
HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 2011 évi 
étkeztetési térítési díjak, valamint a koncessziós díj emelésének jóváhagyása tárgyú 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szent Gellért Borház és 
Étterem Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelı Egyéni Céggel (6900 Makó, 
Szent Gellért u. 2., képv.: Dr. Mihály Zoltán) – a továbbiakban: Koncesszióba Vevı - 2009. 
június 11-én, 2009. szeptember 1-jei hatállyal, megkötött Szolgáltatási Koncessziós Szerzıdés 
IV. 3. pontja alapján, Koncesszióba Vevı kezdeményezésére az étkeztetési szolgáltatás 
díjainak - a KSH által közzétett éves infláció mértékének megfelelı – 4,9%-kal, 2011. 
március 1. napjától történı megemeléséhez hozzájárul.  
 
Fentiek alapján a szerzıdı felek a Koncessziós Szerzıdés 2. számú mellékletét az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
„2. számú melléklet 
Étkeztetési szolgáltatásért nyújtott ellenérték meghatározása 2011. március 1. napjától: 
 
Az óvodai ebéd egy fı/napra vonatkozó nettó ára:    435,2 Ft/fı 
Az iskolai ebéd egy fı/napra vonatkozó nettó ára:    523,6 Ft/fı 
Az idısek részére átmeneti ellátás – ebéd - egy fı/napra vonatkozó nettó ára:  541,1 Ft/fı 
Az idısek részére szociális étkeztetés - ebéd - egy fı/napra vonatkozó nettó ára:  541,1Ft/fı 
Az óvodai tízórai egy fı/napra vonatkozó nettó ára:    108,3 Ft/fı 
Az iskolai tízórai egy fı/napra vonatkozó nettó ára:    108,3 Ft/fı 
Az óvodai uzsonna egy fı/napra vonatkozó nettó  ára:    108,3 Ft/fı 
Az iskolai uzsonna egy fı/napra vonatkozó nettó ára:    108,3 Ft/fı 
Diabetikus ebéd:         573,4 Ft/fı” 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a koncessziós díj mértékét 
- Koncesszióba Vevı kezdeményezésére - a Koncessziós Szerzıdés IV.7. pontja alapján, a 
KSH által közzétett éves infláció mértékének megfelelı 4,9%-kal 2011. március 1. napjától 
megemeli. 
 
Fentiek alapján a szerzıdı felek a Koncessziós Szerzıdés 3. számú mellékletét az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
„3. számú melléklet 
2011. március 1. napjától a Koncesszióba Vevı által a Koncesszióba Adó részére 
fizetendı éves szolgáltatási koncessziós díj nettó mértéke egy összegben, forintban 
kifejezve: 
 
1.980.624,- Ft/év, azaz 165.051,76,- Ft/hó.” 
 



A határozatról értesül:  

- Dr. Mihály Zoltán  
  Szent Gellért Borház és Étterem Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelı Egyéni  
  Cég 6900 Makó, Szent Gellért u. 2. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 





 


