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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
A Társulás fenntartásában működő Integrált Nappali Szociális Intézmény (INSZI) az el-
látási területén, az ellátást igénylők részére a szociális szolgáltatások és egyéb egész-
ségügyi ellátások keretében többek között (a pécsi lakosok számára) étkeztetést is biz-
tosít. A szolgáltatást az INSZI-ben és az önkormányzati fenntartású nevelési-, oktatási-, 
és bentlakásos szociális intézményekben a Hungast Mecsek Kft. végzi a Pécsi Ellátó 
Központ által 2011-2012-ben lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként megkö-
tött, 2022. július 18-áig hatályos vállalkozási szerződés alapján. 
 
A szolgáltatás folyamatossága elengedhetetlen, ezért megkezdődött az új közbeszerzési 
eljárás előkészítése, melynek a továbbiakban is tárgya lesz a társulási fenntartású INSZI 
ellátottai számára az étkeztetés biztosítása. 
 
A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekez-
dés c) pontja alapján a helyi önkormányzatok társulása ajánlatkérőnek minősül, ezért 
közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett. 
 
A Kbt. 29. § bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az ajánlatkérő meghatalmazzon más 
ajánlatkérőt azzal, hogy a nevében közbeszerzési eljárást folytasson le. Ebben az eset-
ben az ajánlatkérők (a PEK és a Társulás) együttesen felelősek a Kbt. szerinti kötelezett-
ségeik teljesítéséért a beszerzésnek az INSZI-t érintő része tekintetében.  
 
Az Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 32/2021.(VII.29.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy az ajánlatkérő - a korábbihoz hasonlóan - az új eljárás-
ban is az Önkormányzat fenntartásában működő Pécsi Ellátó Központ (a továbbiakban: 
PEK) lesz. 
 
A fentiek értelmében tehát ahhoz, hogy a PEK „a pécsi nevelési-oktatási és szociális 
intézményekben folyó közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást a 
társulás fenntartású INSZI-ben folyó étkeztetés vonatkozásában is lefolytathassa, a Tár-
sulásnak meghatalmazást kell adnia a PEK részére. A meghatalmazást tartalmazó okirat 
az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a meghatalmazás megkötéséről támogató 
döntést hozzon. 
 
 
Pécs, 2021. július 26. 
 
 
 
Pfeffer József 
elnök 
 


