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ELŐTERJESZTÉS 
 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 30. napján tartandó rendes ülésére. 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat részére szociális étkeztetés 

biztosítására vonatkozó szerződéskötésre 

  

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester 

 

Előterjesztés előkészítője: Foltin Emese titkársági ügyintéző 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: dr. Kuji Eszter jogi referens 

 

Melléklet:  

- Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat összefoglaló jelentése a szociális étkeztetésről 

- Árajánlatkérés 

- 2 beérkezett árajánlat, 1 visszautasító levél. 

 

A Képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges a bizottság által nem tárgyalt 

jelen ügy napirendre vételéről. 

 

A napirendet nyílt ülésen lehet tárgyalni. 

 

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2018. (XI. 28.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről határozza meg 

a szociális étkeztetés feltételeit.    

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Nagytarcsai Szociális 

Segítő Szolgálaton, mint szolgáltatást nyújtó intézményen keresztül biztosítja ezt az ellátást.  

 

A szolgáltatás igénybevételére a szerződést a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat köti meg. 

A 2022. december 01. napjától érvényes Beszerzési Szabályzat szerint az intézmények 

beszerzései vonatkozásában az ajánlatkérő nevében eljáró személy a polgármester.  Az 

Önkormányzat részéről indított ajánlatkérés előkészítése, végrehajtása során a Nagytarcsai 

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jár el.  

A 2023. január 12. napján tartott képviselő-testületi ülésen elhangzott szempontok, valamint a 

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat összefoglaló tájékoztató anyaga alapján a Hivatal a 

szociális étkeztetés folyamatos ellátásának érdekében a Beszerzési Szabályzat előírásainak 

megfelelően az alábbi 3 cégtől kért be ajánlatot a szociális étkeztetés biztosítására: 

 

1. Prizma- Junior Zrt., 

2. Vác és Vidéke NK Kft., 

3. Eatrend Kft. 

 

2022-ben a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a Prizma Junior Zrt.-vel állt szerződésben, 

akkor a bruttó eladási ár 961 Ft/adag volt. 

 

Megkeresésünkre 2023. január 25. napjáig két árajánlat érkezett: 

a Prizma-Junior Zrt. és a Vác és Vidéke NK Zrt. nyújtotta be árajánlatát. A 3. cég 

kapacitáshiányra hivatkozva nem küldött ajánlatot. 

 

Az árajánlat-kérés az alábbi paramétereket tartalmazta: 

-  az ebéd összetétele (2 fogás / 3 fogás),  

- melegen vagy hűtve szállítás, 

- központi helyre vagy házhoz történő szállítás, 

- kiszállítás határideje, 

-  rendelési igény leadásának határideje, 

-  pótrendelésre vonatkozó kikötések. 

 

 

Cég neve Prizma Junior Vác és Vidéke Prizma Junior Vác és Vidéke 

Az ebéd 

összetétele 

2 fogás 2 fogás 3 fogás 3 fogás 

Házhoz szállítás     

Gyűjtőpontra 

szállítás 

    

A kiszállítás 

módja 

hűtve melegen hűtve melegen 
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A Prizma Junior Zrt. a jelen előterjesztéshez mellékelt ajánlatában részletezi a kiszállítás 

határidejére, a rendelés leadásának határidejére és a pótrendelésre vonatkozó információkat.  

 

A Vác és Vidéke NK Kft. csak az ételek térítési díjára tért ki az ajánlatában.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális étkeztetés biztosítása érdekében 

döntsön a megfelelő szolgáltató kiválasztásáról. 

 

 

 

Határozati javaslat 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(I.30.) határozata 

a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat szerződéskötésének jóváhagyásáról a szociális 

étkeztetés biztosítására 

 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai 

Szociális Segítő Szolgálat szociális étkeztetés biztosítására szerződést köt a ………………… 

szolgáltatóval, ….……………..időtartamra. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2023. február 20. 

 

 


