
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. szeptember 29-én 
tartandó ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: „Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón” 

közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása a 2023-
2024. évi költségvetésekben 

 
Iktatószám: 10355/2022.         Melléklet: 2 db 
     
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss Béláné, Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezetének igazgatója és Jágerné Haál Krisztina ügyintéző 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 

SzMSz. 1. melléklet 2.3.18. pont 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 

SzMSz. 29. § (2) bek. 

  
  
  
  
  

 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: - 
A határozatot kapják: - 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetnek a MEVID Zrt.-vel Komló városában 
biztosított közétkeztetési szolgáltatásra 10 évre megkötött szerződése 2022. december 31.-i 
hatállyal megszűnik.  
A szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet (továbbiakban: Ajánlatkérő) „Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón” tárgyban, 
EKR000909772022 iktatószámon indított nyílt közbeszerzési eljárást. Az eljárás lebonyolítására 
dr. Szabó-Gothard Máté Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót kérte fel előzetes 
beszerzési eljárás keretében. Az ajánlati felhívás 2022. június 30. napján jelent meg, míg az 
ajánlatok beadási határideje 2022. július 29. napja volt. 
Az előírt határidőig a 2022. július 29-én készült bontási jegyzőkönyv (1. sz. melléklet) szerint 2 db 
ajánlat érkezett. 

1. Eatrend Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) és a PIKNIK KOMLÓ Kft. (7300 Komló, 
Városház tér 9-18.) közös ajánlattevők által tett ajánlat: nettó ajánlati ár 177 257 453,- Ft / 
év; 

2. MEVID Mecsekvidéki Vendéglátó Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 14-16.) által 
tett ajánlat: nettó ajánlati ár 235 920 869,- Ft / év. 

 
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 79. § (1) 
bekezdése alapján 2022. szeptember 2. napján döntést hozott az Eatrend Kft. (2730 Albertirsa, 
Pesti út 65.) és a Piknik Komló Kft. (7300 Komló, Városház tér 9-18.) közös ajánlattevők 
ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, tekintettel a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltakra: 
„az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen 
feltételt tartalmaz”. 

 
A Tisztelt Képviselő-testület támogatását követően az eljárást lezáró döntés aláírásra kerül, majd 
ezt követően kerül kiküldésre az írásbeli összegezés kiküldésre Ajánlattevők részére. A 
szerződéskötésre az összegezés kiküldését követő 30 naptári napon belül kerülhet sor. 
 
Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményesen zárul a szerződés két éves időtartamra kerül 
megkötésre, amely lejárata előtt további két évvel meghosszabbítható külön testületi döntés 
alapján.  
 
A MEVID Mecsekvidéki Vendéglátó Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 14-16.) ajánlatában 
foglalt nettó ajánlati ár: 235 920 869,- Ft/év összeg fedezetének a 2023-2024. évi 
költségvetésekben való rendelkezésre állásáról a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia az 
eredményes közbeszerzési eljárás érdekében. A 2022. I—VIII. havi tényadatok, és a várható 2022. 
IX-XII. havi adatok összegzésének eredményeképpen a 2022. évi vásárolt élelmezés összesített 
kiadása 203 369 781,- Ft lesz (2. sz. melléklet). A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő 
ajánlati ára és a 2022. évre becsült ár közötti különbözet 32 551 088,- Ft/év többlet kiadást 
eredményez. 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményi- és szünidei étkeztetés 
ellátásához központi támogatás normatív módon áll rendelkezésre, amelyet a mindenkori 
költségvetési törvény biztosít. Ennek nagyságrendi változása a következő költségvetési évben nem 
várható. Ezen kívül az étkezésért a térítési díjat kell fizetni, amelynek emelkedéséből várhatóan 
10 480 501,- Ft többletbevétel fog származni. Ennek következtében a jelenlegi információk 
szerinti, várható többlet kiadás mértéke 22 070 587,- Ft/év.  
 



 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével tárgyalja meg és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével megtárgyalta az „Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón” közbeszerzési 
eljárás fedezetének biztosítása a 2023-2024. évi költségvetésekben tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzés fedezeteként a 2023. 
és a 2024. költségvetési években a nettó 235 920 869,- Ft, bruttó 299 619 504,- Ft összeget 
a szerződő Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetésében 
biztosítani fogja. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződő által 
továbbszámlázott, vásárolt élelem kiadás összegét a 2023. és a 2024. költségvetési években 
a Komló Városi Óvoda és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsőde költségvetésében fedezetként biztosítani fogja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezetének intézményvezetőjét a vállalkozási szerződés - közbeszerzési eljárás 
eredményes lezárultát követő – aláírására.  
 

3. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2023. és a 2024. évi 
költségvetési rendelet összeállítása során az előirányzat, illetve a kapcsolódó bevételi 
előirányzat szerepeltetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő:  2023. január 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
  Kiss Béláné intézményvezető  
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
Komló, 2022. szeptember 21. 
 
 
 
  Polics József 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. sz. melléklet 
 

  
 



 

 



 

 

2.sz. melléklet 
 


