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ELŐTERJESZTÉS 

Tárgy:  Javaslat a Prizma Junior Közétkeztetési Zrt. szerződésének 3. számú módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő - testület! 

2017. augusztus 7. napján a Junior Vendéglátó Zrt. (későbbi nevén: Prizma Junior Közétkeztetési Zrt.) és 
Budakalász Város Önkormányzata között közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalkozási 
szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre Budakalász Város Önkormányzata közigazgatási 
területén működő és az önkormányzat által  fenntartott köznevelési és szociális intézmények 
közétkeztetési szolgáltatásának ellátására és nyújtására, az ételek elkészítésére és kiszállítására a 
szerződés III/4. pontjában megjelölt teljesítési helyekre. Korábban két alkalommal került sor a vállalkozási 
szerződés módosítására. 

Budakalász Város Önkormányzata által épített Patakpart Általános Iskolában (2011 Budakalász Klisovác 
u. 15.) 2021. szeptember hó 1 napján megkezdődik az első tanév. 

Az eredeti szerződés III. 4. pontja szerint a felek - mindenki számára előre rögzített feltételként - 
megállapodtak, hogy a tervezett iskola a megépülése után a szolgáltatást igénybe vevő intézmények 
(teljesítési hely) részévé válik teljesítési helyként, ahol közétkeztetési szolgáltatást kell nyújtania 
Vállalkozónak. 

Jelen szerződés módosítás jogcíme a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban 
Kbt.) 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti módosítás jogcím, mivel a feltétel minden ajánlattevő számára 
előre megismerhető volt, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. 

„Kbt. 141.§ (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat 
az alábbiak közül bármely esetben: 

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a 
szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos 
feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan 
módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.” 

A Vállalkozási szerződés 3. sz. módosítását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati 

javaslatot fogadja el. 

Határozat javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Közétkeztetés önkormányzat által 
fenntartott intézményekben” tárgyú vállalkozási szerződés 3. számú módosításában foglaltakat és 
felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti vállalkozási szerződés 3. számú 
módosításának aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatban 

Budakalász, 2021. július 26. 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
3. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről: 
 
Budakalász Város Önkormányzata 
székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
adószám: 15730961-2-13 
statisztikai számjel: 15730961-8411-321-13 
Számlaszám: 12001008-00173183-00100006 
ÁHTI: 740559 
Képviseli: Dr.Göbl Richárd polgármester 
mint Megrendelő, 
 
másrészről  
 
Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
székhely: 2209 Péteri, Bereki utca 30. 
Cégjegyzék szám: 13-10-042017 
adószám: 10929764-2-13 
statisztikai számjel: 10929764-5629-114-13 
Pénzforgalmi számlaszám: 12001008-01384628-00100001 
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) 
képviseli: Laczikó Péter és Boros Attila igazgatósági tagok 
mint Vállalkozó 
(továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 

PREAMBULUM 
 

2017. augusztus 7. napján a Junior Vendéglátó Zrt. és Budakalász Város Önkormányzata között 
„Közétkeztetés önkormányzat által fenntartott intézményekben” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre Budakalász 
Önkormányzat közigazgatási területére kiterjedően.  

• A közbeszerzési felhívás száma: 2017 /S 111-223895,  

• az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény száma: 2017/S 184-377674. 

A szerződés meghosszabbítható volt további 2 évvel (24 hónappal), melynek igénybevétele polgármesteri 
határozattal került jóváhagyásra. A felek a szerződést 2020. augusztus 5-én meghosszabbították. 

 
MÓDOSULÓ SZERZŐDÉSI RENDELKEZÉSEK 

 

1. A szerződés III. 4. pontja szerint a felek megállapodtak, hogy a tervezett iskola a megépülése után a 
szolgáltatást igénybe vevő intézmények (teljesítési hely) részévé válik teljesítési helyként, ahol 
közétkeztetési szolgáltatást kell nyújtania Vállalkozónak. 

1.1. Ennek megfelelően a szerződés III.4. pont az alábbi szövegezéssel alkalmazandó: 
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1.2.  

Sorszám Intézmény neve Intézmény 
székhelye 

Intézmény 
adószáma 

Szolgáltatási hely 

I. Bölcsőde:    

1. Budakalászi 
Bölcsőde 

2011 Budakalász 
Budai út 10. 

16935561-2-13 2011 Budakalász Budai út 10. 

2.    2011 Budakalász Mályva u. 
1/b. 

II. Óvodák:    

3. Telepi Óvoda 2011 Budakalász 
Mályva u. 1. 

16794869-2-13 Intézmény székhelye 

4. Nyitnikék Óvoda 2011 Budakalász 
Pomázi út. 3. 

16798753-2-13 2011 Budakalász Pomázi út. 3. 

    2011 Budakalász Szalonka u. 
299/101 hrsz  

III. Általános Iskolák:    

5. Budakalász Város 
Önkormányzat 

2011 Budakalász 
Petőfi tér 1. 

15730961-2-13 Szentistvántelepi Általános 
Iskola 
Budakalász Martinovics u. 9. 

6. Budakalász Város 
Önkormányzat 

2011 Budakalász 
Petőfi tér 1. 

15730961-2-13 Kalász Suli Általános Iskola 
Budakalász Budai út 54. 

7. Budakalász Város 
Önkormányzat 

2011 Budakalász 
Petőfi tér 1. 

15730961-2-13 Patakpart Általános Iskola 
Budakalász Klisovác u. 15. 

IV.  Szociális 
intézmény: 

   

8. Kalászi Idősek 
Klubja 

2011 Budakalász 
Táncsics M. u. 19. 

15765592-213 Intézmény székhelye 

    Házhoz szállított ebéd a 
leadás után 

 
MÓDOSÍTÁS INDOKA ÉS JOGCÍME 

 
2. Felek rögzítik, hogy Budakalász Város Önkormányzata által épített Patakpart Általános Iskolában 

(2011 Budakalász Klisovác u. 15.) 2021. szeptember hó 01 napján megkezdődik az első tanév. 
3. Felek az új teljesítési hely szerződés részévé válásáról a Szerződés III./4. pontjában mindenki 

számára előre rögzített feltételként állapodtak meg, melynek módosítási jogcíme a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 141.§ (4) bekezdés a) 
pontja szerinti módosítás jogcím, mivel a feltétel minden ajánlattevő számára előre 
megismerhető volt, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. 
 
„Kbt. 141.§ (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben 
foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, 
illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: 
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti 
a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció 
gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem 
rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.” 
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EGYÉB KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK 

 
4. A jelen szerződésmódosítással nem érintett szerződési rendelkezések változatlan formában 

hatályban maradnak és alkalmazandóak. 
5. Felek nyilatkoznak, hogy az alap Szerződéssel, az eredeti közbeszerzési eljárással, előző 

szerződésmódosításokkal és a jelen szerződésmódosítással kapcsolatosan nincs folyamatban 
peres vagy jogorvoslati eljárás a szerződés aláírásakor. 

6. Jelen Szerződés a Felek általi aláírás – amennyiben a Felek nem egy időben és/vagy helyen írnak 
alá, az időben később aláíró Fél aláírásának – napján jön létre érvényesen. 

7. Jelen szerződés módosítást Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………………. 
számú határozatával hagyta jóvá. 

Felek a jelen szerződés módosítást együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyták, és az aláírásra jogosult képviselők 5 példányban aláírták. Az aláírt 
példányokból Megrendelő 4 eredeti példányt, Vállalkozó 1 eredeti példányt kap. 

 
 
Budakalász, 2021. augusztus  
 

 
 
 
 
 

Budakalász Város Önkormányzata 
Dr. Göbl Richárd 

polgármester 
 

 
 
 
 
 

Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
Laczikó Péter és Boros Attila  

igazgatósági tagok 

 
pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
 

 

 
jogi ellenjegyzés: 
 
 
 

 

 


