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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2013. június 6-án – 2013. július 1-jei hatállyal – szolgáltatási szerződést 
kötött – a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével – a Határbástya Kft-vel (a 
továbbiakban: Vállalkozó) az étkeztetési szolgáltatás ellátására, valamint a Rónay-kúria 
üzemeltetésére. 
 
A Szerződés IV. 3. pontja alapján a Vállalkozónak az alábbiak szerint van lehetősége árat 
emelni: 
„A Vállalkozó évente egy alkalommal, a szerződés forduló napján minden év július 01-től 
legfeljebb a KSH által közzétett előző naptári évre vonatkozó átlagos inflációs ráta 
(fogyasztói ár-index) mértékének megfelelően emelheti meg árait. Az emelésről szóló igényét 
a Vállalkozó március 31-ig köteles jelezni. Amennyiben az előző naptári évre vonatkozó 
szakmai inflációs ráta (élelmiszerekre vonatkozó fogyasztói ár-index) az átlagos inflációs 
rátát 50%-nál nagyobb mértékben meghaladja úgy az élelmiszerekre vonatkozó fogyasztói ár-
index érvényesíthető.” 
 

Vállalkozó írásban jelezte (melléklet), hogy élni kíván a szerződésben foglalt áremelési 
jogával és 2018. július 1-jével 3 %-kal megemelné szolgáltatásának árait az alábbiak szerint: 
 

A KSH által közzétett előző naptári évre vonatkozó átlagos inflációs ráta 2,4 %, az előző 
naptári évre vonatkozó szakmai inflációs ráta 2,8 % (élelmiszerekre vonatkozó fogyasztói ár-
index), ami az átlagos inflációs rátát 50 %-nál kisebb mértékben meghaladja, így az átlagos 
inflációs ráta (fogyasztói ár-index) mértékének megfelelően, 2,4%-kal emelheti meg árait a 
Vállalkozó. 
 



Jelenlegi nettó ár:  Javasolt nettó ár: 
2,4 % 

Óvodai tízórai:          106,- Ft  108,- Ft 
Óvodai ebéd:             254,- Ft  260,- Ft 
Óvodai uzsonna:       106,- Ft  108,- Ft 
Óvodai diétás ebéd    254,- Ft  260,- Ft 
Iskolai tízórai:           120,- Ft  123,- Ft 
Iskolai ebéd:              436,- Ft  446,- Ft 
Iskolai uzsonna:        101,- Ft  103,- Ft 
Iskolai diétás ebéd:    436,- Ft  446,- Ft 
Felnőtt ebéd:             570,- Ft                                 584,- Ft 
   

  
 
A Szerződés IV.8. pontja szerint: „A bérleti díj mértékén Megrendelő csak akkor emelhet, 
amikor Vállalkozó az étkeztetési szolgáltatás díját megemeli. A bérleti díj megemelésének 
aránya az étkeztetési szolgáltatás díj megemelésének százalékos arányával megegyező lehet, 
tehát a Szolgáltatási Szerződés IV.3. pontjának megfelelő mértékben emelheti meg azt 
Megrendelő (bérbeadó).” 
 
Fentiek alapján a bérleti díj havi mértéke nettó 196.311,- Ft-ról 201.022,- Ft-ra nőne, az éves 
díj pedig 2.355.732,- Ft-ról 2.412264,- Ft összegre emelkedne. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a térítési díjak, 
valamint a bérleti díj összegének emelése, valamint a Szolgáltatási Szerződés 2. számú 
mellékletének az emeléssel összefüggő módosítása tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2018. május 22. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 
 
 



Tárgy: A 2018. évi étkeztetési térítési díjak, valamint a bérleti díj emelésének jóváhagyása 
 
____/2018.(_____) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkeztetési 
térítési díjak, valamint a bérleti díj emelése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határbástya Kft-vel 
(6772 Deszk, Alkotmány u. 52., képv.: Szöllősi István) – a továbbiakban: Vállalkozó - 2013. 
június 6-án, 2013. július 1-jei hatállyal, megkötött Szolgáltatási Szerződés 
IV. 3. pontja alapján, Vállalkozó kezdeményezésére az étkeztetési szolgáltatás díjainak - a 
KSH által közzétett előző naptári évre vonatkozó átlagos inflációs ráta mértékének megfelelő 
– 2,4 %-kal, 2018. július 1. napjától történő megemeléséhez hozzájárul.  
 
Fentiek alapján a szerződő felek a Szolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletét a fizetendő 
díjak vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják: 
 
„2. sz. melléklet 

Fizetendő díjak 
 

 Megajánlott ár nettó 
Ft/adag 

Szociális étkeztetés  
ebéd 584,- 
óvodai étkeztetés  
tízórai 108,- 
ebéd 260,- 
uzsonna 108,- 
diétás ebéd 260,- 
általános iskolai étkeztetés  
tízórai 123,- 
ebéd 446,- 
uzsonna 103,- 
diétás ebéd 446,- 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti díj mértékét - 
Vállalkozó kezdeményezésére - a Szolgáltatási Szerződés IV.8. pontja alapján, a KSH által 
közzétett előző naptári évre vonatkozó átlagos inflációs ráta mértékének megfelelő 2,4 %-kal 
2018. július 1. napjától megemeli. 
 
Fentiek alapján a szerződő felek a Szolgáltatási Szerződés IV.6. pontját az alábbiak szerint 
módosítják: 
 
„IV.6. A Rónay-kúria épületének használatáért fizetendő bérleti díj mértéke 2018. július 1. 
napjától nettó 201.022,- Ft/hó.” 
 
A határozatról értesül:  
- Szöllősi István 
  Határbástya Kft. 6772 Deszk, Alkotmány u. 52. 



- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


