omázVáros ön kormányzatának
PoIgármestere
P

ELiTERJEszTÉs
A 2019. évi intézményitérítésid'ljak megáIlapításáról szóló
ön kormányzati rendelet módosításáról
Tiszte!t Képvise!ő_testüIetl

A

Hungast Vital Kft. és Pomáz Város Önkormányzata 2018. december 17. hatállyal vállalkozási
szerződést kötött Pomáz Város közintézményeinek közétkeztetési ellátására. A Hungast Vital Kft. a
szerződés 2.3 pontjára hivatkozássalkezdeményezte azadagárak10,78vo -kaltörténő megemelését.

adagárak emelésérevonatkozÓ javaslat elfogadását követóen az intézményitérítésidÍjak
megállapításárÓl szólÓ önkormányzati rendelet mÓdosítása szÜkségesséválik, és a rendelettervezet
elfogadásával2020' év januárjátÓl az élelmezésitérítésiés intézményitérÍtésidíjak összege az 1.
melléklet szerint alakul.

Az

Az áremelés 10,78 %-os mértékűemelkedést jelent a szolgáltatás igénybe vevők részére.A nettl
nyersanyagnorma és a nettó egységár közötti külÖnbözet összegét önkormányzat továbbra is saját
költségén térítimeg a szolgáltatÓ felé.

Az étkezésiárváltozás érinti a Szociális Szolgáltatási KÖzpont szociális étkezésés az ldlsek Átmeneti
GondozÓháza napi ötszöri étkezésszolgáltatását is, azonban a szociális intézményitérítésidíjak
felülvizsgálata a 2020. évi költségvetés elfogadását követő képviselőtestÜleti ülésen kerüljön sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő{estÜletet, hogy a Hungast Vital Kft. árváltoztatására vonatkozÓ javaslatát
és a 2019. évi élelmezésinormákra és térítésidíjakra vonatkozó rendeletet-tervezetet megtárgyalni

szíveskedjenek'

Pomáz, 2019. december 12
István
polgármester

Határozati iavaslat:
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő{estÜlete ----- szavazattal Úgy határozott, hogy a Hungast
Vital Kft. közétkeztetési vállalkozói díjának (adag ár és kiszállítás díja) 10,78 o/o-kal történő általános
növelését jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés kiegészítésaláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Leidinger lstván, polgármester

Határozati iavaslat:
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő{estÜlete ------- szavazattal úgy határozott, hogy a
Hungast Vital Kft. áremelésének a 2019. évitérítésidíja(2' mellékletében foglalt, szociális intézményi
térÍtésidíjak felülvizsgálata a 2020. évi költségvetés elfogadását követő képviselő-testületi Ülésen
kerüljÖn beterjesztésre, melyről a 2020. évi intézményi térítésidíjak megállapításárÓl szÓló
önkormányzati rendelet kapcsán fog dÖntést hozni, melyhez felkéri a Pomázi Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjét és a Szociális Szolgáltatási KÖzpont intézményvezetőjét,hogy végezzen
önköltségszámítást.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyző
dr. Király Eszter, intézményvezető

Tervezet
P omáz Vá

ros ö

n

kormá nyzata Képviselő-testü letének

9.(......') önkormányzati

rendeIete
szóló812019. (lV.24.) önkormányzati
a2019. évlintézményitérítésidÍiakról
módosításáróI
/201

rendelet

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő{estülete az AlaptÖrvény 32. cikk. (2) bekezdésében

biztosított eredetijogalkotÓi hatáskörében, a szociális igazgatásrÓl szilÓ és szociális ellátásokról szólÓ
1993. évi lll. törvény 92lB.s (1) bekezdés a) pontjában és a gyermekek védelméról és a gyámÜgyi
igazgatásról szólÓ többször módosított 1997.évi XXXL törvény 29.s (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairÓl szÓll201'1. évi CDfiXlX. 13. $-ban
meghatározott feladatkörében eljárva a következóket rendeli el:
1.

s

APomáz Város Önkormányzata KépviselőtestÜletének a 2019' évi élelmezésinormákról és
térítésidíjakrÓl szÓf: 8t2O19. (lV. 24') önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban Ör') 1.
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti rendelkezés lép.

2.

s

A rendelet 2019. december 31. napján lép hatályba és hatálybalépésétkövető napon hatályát
veszti.

Pomáz,2019

SzabÓné dr. Bartholomaei Krisztina

Leidinger lstván
polgármester

jegyző

a

1. számú melléklet
12019. ( 12

) Önkormányzati rendelethez

Köznevelési intézmények

2019. évi élelmezési intézményitérítésidíi

lntézménytípus
ovoda háromszori étkezés
Óvoda háromszori étkezésDiétás*
lskola háromszori étkezés
l skola háromszori étkezésDiétás*
lskola csak ebéd
Iskola csak ebéd Diétás*
KÖzépiskolás háromszori étkezés
Közép i skol á s h áro m szori D iétás"
Középiskolás ebéd
Középiskolás ebéd Diétás*
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ffiányzatánakKépviselö-testülete96/2016(lV.27.)sz.Ök.határozataalapjánaz

iskotai diabetikus ebéd (étkezés) fizetendő Összege kedvezményesen, a mindenkori iskolai ebéd
(étkezédosszegével megegvező.

Az előterjesztés

1. sz' melléklete
A 2019. évi térítésidíjrÓl szólÓ önkormányzati rendelet mÓdosításához

Táiékoztató az előzetes

h

atásvizsqáIat ered ménvéről

Jogszabály megalkotásának szÜkségessége
szociális igazgatásrÓl szÓlÓ és szociális ellátásokrÓl szólÓ't993. évÍlll. törvény 92/B's (1)
bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrÓl szÓló többször mÓdosított
1997.évi XXXL tÖrvény 29.s (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtÓ ellátásokrÓl,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendó térítésidíjakrÓl a fenntartó önkormányzat dönt.
1.

A

2.

A szabályozás várhatÓ következményei

a)Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Jogszabály által előírt helyi rendelet megalkotásával,
igénybevétel esetén a gyermekvédelmi és szociális ellátások intézményi térítésidíja alapján kerÜl
díj.
meghatározásra az igénybe vett étkezésdíja és a személyitérítési
b) Környezeti és egészségikövetkezményei: nem mérhető
c) Adminisztratív terheket befolyásolÓ hatások: nincs
3. Jogszabály alkalmazásához szukséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzugyifeltételek

Személyi feltételek: adott
Szervezeti feltételek: adott

Tárgyi feltételek:adott
PénzÜgyi feltételek: adott

4. Az

elóterjesztés szerint tervezett adatkezelési műveletek adatvédelmi hatásvizsgálatának

eredménye: jogszabály szerinti adatkezelésen kívül egyéb adatkezelés nem tÖrténik.

5' Egyéb hatások: nincs

Az előterjesztés

2. sz. melléklete

lndokolás
díjrÓl szÓli önkormányzati
PomázVáros Önkormányzat KépviselőtestÜleténeka 2019' évitérítési
rendelet mldosításához

A

Hungast Vital Kft. és Pomáz Város Önkormányzata 2018. december 17. hatállyal vállalkozási
szerzódést kötÖtt Pomáz Város közintézményeinek közétkeztetési ellátására' A Hungast Vital Kft' a
szerződés 2.3 pontjára hivatkozással kezdeményezte az adagárak 10,78 vo -kal tÖrténő megemelését.

Az

adagárak emelésérevonatkozó javaslat elfogadását követően

az

intézményitérítésidíjak

megállapításárÓl szólÓ önkormányzati rendelet módosítása szÜkségesséválik, és a rendelettervezet
elfogadásával2020. év januárjától az élelmezésitérítésiés intézményitérítésidíjak összege az 1.
melléklet szerint alakul.
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Dátum

2019. november 26.

oldalak száma: I/2

Címzett:

Pomáz Város önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2Ot3Pomáz, Kossuth Lajos u.23_25.

Feladó:

Hungast Vital Kft.
Herczeg Csaba piacfejlesztési igazgató
].119 Budapest Fehérvári út 85.

Telefon:

+36 30 251,26L6

E-mail:

varga.andrea

Leidinger lstván Polgármester
Telefon:
pomaz@pomaz.hu

E-mail:

ngast.h u

H!v. számunk:

Hiv. számuk:

Tárgy:

@ hu

Áremelési javaslat 2020.

Tisztelt Polgármester Úr,
Társaságunk 2015. óta áll együttműködésben önökkel

a közétkeztetési feladatok ellátására

Érvénybenlévő Vállalkozási Szerződésünk 2.3. pontja lehetővé teszi a szolgáltatás díj ellenértékéneknövelését 2020.
január 1-től kezdődően :
ki, hogy 45 %-os súIlyol az élelmiszerek, élelmi
költségek (energiahordozók, szállítós,
m(iködési
az
egyéb
75%-ban
és
anyagok, 40 %-ban a nemzetgazdasági átlagbér,

,,A szolgőltatósi díj emetésénekmértékéta fetek oly módon szómÍtjók

üzemanyagok) díjónak elmúlt egy évi növekedését veszik figyelembe. A szotgáltatősi egységúroinkképzésekor
nyersanyagak, 40 %-ban bérköltségek és
figyelembe vesszük meghatórozó rófordítósaink mértékét,melyeket 45%-bon
75%-ban egyéb szotgóltatások, anyagok költségei hatóroznak meg."
Számításainkkor tekintettel vagyunk a Központi itatisztikai Hivatal úttal közölt adatokra, melyek meglótásunk szerint
nem megfelelően követik Ie a gazdasági fotyamatokot - mind az étkeztetésre, mind az élelmiszerekre vonatkozóan
(részrevételünket alátámasztja a Hivatal által részünkre nyújtott tájékoztatása fenti tételek számításának módszeréről.

-

2 sz. melléklet)

Továbbá lényeges kiemelnünk, hogy a KSH kalkulációja során a fogyasztói kosarába más arányban kerülnek
nem,,közétkeztetés specifikusan" számítódnak.

a

termékek,

Emiatt is fontos, hogy ismertessük a saját statisztikánk szerinti élelmiszer áremelkedési mutatót, amely éves szinten
(2019. augusztusi adat) 8,65% annak ellenére, hogy központi beszerzésünk minden lehetséges ,,jó gyakorlatot"

érvényesít.(pl.: a gyümölcs nagy mennyiségű vásárlása és bérelt hűtőházban tárolása)'
KSH adatok az elmúlt 1 év vonatkozásában:

.
o
o

Burgonya, zöldség, gyÜmölcs:

t!,5%o
i-l-,3%o

.
o
o

13,7%

Sertéshú s:

Liszt

Péksütemény: 10
Kenvér:8,4%
Tei: -5,2%o

%

https://www. ksh.hu/evorstaiekoztatok/#/hu/document/far1908
A szolgáltatásunkat érintő költségtényezők között

a legjelentősebb változás, az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a

munkabérek tekintetében érezhető' A munkaerőhiány ma már evidenciának számít. A folyamatos munkaerőhiány
mellett a munkavégzésminőségének fenntartása is napi szintű kihívás.

Ráfordításaink közül arányaiban a bérköltségek növekednek legdinamikusabban. A minimálbér növekedése 2020/20!6
években: 45% míga garantált bérminimum változása ugyanezen időszakban 63%.

2o1g július és 2018. július között

nőttekhttps://Www.ksh.

a KSH adatai szerint az átlagbérek t0,5 %-kal
ezt azonban a vendéglátásban,

közétkeztetésben tapasztalt munkabér-növekedésjelentősen

túlszárnyalja.

A munkaerőhiány és a bérek ,,elszabadult" növekedése beszállító partnereink körében is nehézségeketokoz, komoly
erőfeszítéssel tartható fent a biztonságos eIlátás.
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LEVEL
Dátum

2019. november 26.

oldalak

Címzett

Pomáz Város Önkormányzata

Feladó

Hungast Vital Kft.
Herczeg Csaba piacfejlesztési igazgató
13.19 Budapest Fehérvári út 85.

Polgármesteri Hivatal
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25
Leidinger lstván Polgármester
Áremelési javaslat 2020

Tárgy:

Fentiek alapján

-f(á,,*{*ry/

száma: 2/2

a

jelentegi árak és dfak 10r78%o- ual történő általános növelését javasoljuk:

Költségemelkedés mértékéneksú Iyozása
Súly arány

Hungast adatok

Élelmiszerek, élelmi anyagok

45,00%

8,56%

összbérköltség

40,o0%

L5,70o/o

Egyéb költségek (energia, szolgáltatások)

15,o0%

4,30%

too,oo%

t0,78%

összEsttu

Bármely felmerülő kérdés esetén állunk rendelkezésükre, hogy javaslatunk részleteire kitérhessünk!
Várju k szíves visszajelzésü ket és együttműködő

jóváhagyásukat

!

#lr

Üdvözlettel

Herczeg Csaba

Piacfejlesztési igazgató
Mellékletek:
1. sz.
2. sz.

melléklet: KsH tájékoztatás élelmiszer fogyasztói árindex
melléklet: K5H tájékoztatás szakági infláció árindex
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KSH \

KOZPONTI
STATEZNKAI

HIVATALF:

Szakstatisrtlkai I gazgatóság

Nemzetiszámlák főosztáty
Fo gyasztói iárak osztálya

KSH/|

N

FO/3417

-31

2017 .

Üryintéző: Erdélyi-Czipri Éva
Tel.:345-6382
E-mail : ev a,cztpi@ksh.hu
T árgy : T ájékoztatás - fogyasztói árindex számítás

V'irág Tímea
Piacfej lesztési meledzser
Ifungast Management Kft.

Budanest

Fehérvári út 85.
1119

Tisztelt Asszonyom!
Hivatkozvatájékoztatást kérő levelére azalehbiakcól szeretném tájékoztatni.
hétrtartások (lakosság) által a sajőt felhasználásra vasiírolt termékek és
szo|galtatások időben bekövetkező (átlagos) arváltozását mérÍ.Az árvétltozások mérése a termékek és
szolgáltatasok célszenÍen megválasztottreptezentánsaiból összeállított fogyasztói kosar alapjétn történik,
hónápról hónapra figyelemmel kísérveaz arváttozásokat. A reprezentánsok áraít a KSH tertileti
munkatrírsai havonta írják fel azorszétgtelepülésein az íizletekben, szolgáltatóhelyeken, piacokon. Minden
megyében feljegyzik a kijeltilt rqrezerfiénsok árát, mégpedig több telepiilése, felíróhelyen, így havonta
reprezentan'onkéot 35_150, összesen pedig mintegy nyolcvanezer ár gyűlik össze az árindexszátmításhoz.

A

fogyasztói árindex

a

Az iskolai, óvodai, illetve bölcsődei étkezésrírainak megÍigyelésea kijelölt intézményekben folyik.
ahántartások (lakosság) által ténylegesen kifizetett összegeket vessziik figyelembe,
tehá,t amegfigyelt ár nem tarta\mazza az esetleges önkormrányzalivagy egyéb támogatásokat.

Az arösszeírás során

étkezésesetében a szülő által kiÍizetett térítésidíj összege lesz a
megfigyelt rár, ebből készül az érindex,nem a szolgáltatástvégző váúlalkozés által megadott egységárból és
annak v áltozásának mértékéből.

Az iskolai, óvodai, illetve bölcsődei

(Ugyanezt az e|vet követjük, pl. a támogatott gyógyszerek ármegfigyelésénélis, amikor az éintett
gyógyszerek teljes fogyasztói ára helyett a lakosság által a gyógyszertátrban kifizetett tényleges összeget, a
térítésidíjatfi,gyeljiik meg a fogyasztói árindex számításhoz.)

).
,WP
tyk'

H_1024Budapest,Kel€ti!3irolyutca5_7'
Telefon: +36-71345-6170,

Levelezésicím:1525Budapest'Pf.51.

E-mail: nemzetiszamla@ksh.hr1 Honlap: www.ksh.bu

Az

iskolai, óvodai és bölcsődei étkezésekesetében M összegyűjtött árak

szátma havonta,
reprezentiínsonként mintegy 110 darab. Ezekből készÍilaz országos átlagar' a begffitött árak számtani
átlagaként.
bázishavi országos átlagárhrínyadosaként kapjukmeg.
Az egyes csoportok fogyasztói árindexe ahozzá1uktafiozó reprezentánsok egyedi rírindexeinek sulyozott
számtani átlaga.

A reprezentránsok egyedi rárindexeit

a trírgyhavi és a

Budapest, 201,7. december 6.

ffi
W

$-fqj'-

Miná-ry Borbála
osztályveaető

frB

H_l024Budapest,KeletiKárolyutca5-7' Izvelezésicím.'1525Budapest'Pf.5l.
Telefon: +36-l/345-6Í'10, E-mai!: nernzetiszarnla@ksh'hu, Honlap: www.ksh.hu
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rÖzpomt

STATISZTIKAI

HIVATATP*

Szakstatisztlkai lgargatóság
Nemzeti számlák föosztály
Fogyasztói árak osztálya

KS H/l N FO/3 I

1

7 -21 20 1 7 .

VÍrág Tímea
Píacfejlesztési referens

Ügyintéző: Erdélyi-Czipri Éva

Tel.:345-6382
E-mail : ev a.czipi@ksh.hu
Targy: Tájékoúatás - fogyasáóí fuindex számítas

Hungast Management Kft.

Budapest

Fehérvari út 85
1119

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozva2aŰ. I0.24-én kelt tájékoztatást kérő levelére az alábbiakról szeretném tájékoztatní.

A

fogyasztói árindex a haztntások (lakosság) által a saját felhasználásra vásárolt termékek és
szolgáitatátsok időben bekövetkező (átlagos) áwá|tozását méri. Az átváItozások mérésea termékek és

szolgáltatások célszerúenmegválasztott reprezentánsaiból összeállított fogyasztói kosrár alapján történik'
hónapról hónapra figyelemmel kísérveaz áwáltozásokat. A reprezentránsok fuait a KSH területi
munkatársai havonta írják fel az ország településein az azletekben, szolgiáltatóhelyeken, piacokon'
Minden megyében feljegyzik a kijelölt reprezentánsok árát, mégpedig több településen' felíróhelyen, így
havonta rcptezentánsonként 35_150, összesen pedig mintegy nyolcvanezer fu gyulik össze M
árindexszámitáshoz.

Az élelmiszer f<icsoportban, 20t7. évben, 2l3 darab reprezentáns tartozott, ezek jegyzéke megÍalálhatő a
KsH honlapján (http;l/www.ksh.hu/docs/hurr/modsz/modsz36.html, Fogyasztóiár-index blokk,
Reprezentránsok

link alatt).

A &iss zöldségek és gyümölcsiik esetébenaz arösszeírás havonta kétszer történik, hogy a hó közbeni
jelentősebb ármozgasokat is számítasba tudjuk verrni, valamint boltokban és piacon egyarántmegtörténik
e termék kör arösszeírása.
Követelmény, hogy az árindex az adott havi valóságos kínálatot fraksözze, ezért a felírás napján * ami
felíróhelyenként a hónap első 14 munkanapja között oszlik el - ténylegesen kapható ráruk árait írják fel.
Cél továbbá, hogy az index kifejezze a tényleges keresletet is, ezőrt az olyan rcptezentánsok esetében,
amelyeken beltil kultinbözóválasrtékelemek találhatók, a leginkább keresett á.nuárát jegyzik fel.
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H-l024 Budapest. Keleti KáÍoly utca 5-7
Telefon: +36-l/345-6170,

.

Icvelezesi cím; 1525 Budapest Pf.
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E-mail: nenuetiszamla@ksh.hr1 Honlap: www.ksh.hu

A

reprezentánsok egyedi árindexeit a targyhavi és a brízishavi országos átlagrír hanyadosaként kapjuk
meg. Az egyes csoportok fogyasztói árindexe a hozzájuk tartoző reprezentánsok egyedi árindexeinek
súlyozott sziímtani áÍl'aga.

Budapest, 201,7. november 6.
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VÁLLALKozÁsl szERzŐoÉs

2.

számú KlEGÉszÍTÉsE

Amely létreJött egyrészről

u' 23-25.), adÓszám: 15731058-2-13,
képviseli
10403057-50485456-57481008,
bankszámlaszám:
Bank,
számlavezetó pénzintézetneve: K&H
Pomáz Város önkormányzata (2013 Pomáz, Kossuth L.

Leidinger lstván polgármester mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészrőla

Hungast Vital Kft. (1119 Budapest Fehérvári út 85.) nyilvántartó cégbírÓság: Flvárosi TÖrvényszék
CégbírÓsága, cégjegyzékszám: Cg-01-09-260385, adószám: 10798274-2'44, számlavezetó pénzintézet
neve: MKB BankZrt., bankszámlaszám: HUF 'lo3oooo2-10372552-49020011, képviselik: Kérfalusi Attila
Gyula és Komáromi Csaba ügyvezetók, mint vállalkozÓ, (továbbiakban: Vállalkozó)
közÖtt az alulÍrott helyen és napon az alábbifeltételekkel:

érvénybenlévő Vállalkozási szerződést és annak 1. sz. mellékletként
becsatolt Ártáblázatát a szeuődés 2.3. pontjában foglaltak szerint számÍtott áremelési mértékszerint
megemelt d'rjtételekre mÓdosítják' Az új eladási árak2019. január 1-tól lépnek érvénybe'
Felek megállapodnak, hogy a közöttük

A Vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvénybenmaradnak.

Aszerzldés bizalmas iratnak minősÜl, 4 (azaz négy) eredeti példányban készült, melyet

a felek, mint

akaratukkal mindenben megegyezŐt, elolvasás és értelmezésután cégszerűen írták alá.

Budapest,

201 9.

december

Hungast Vital Kft.

Város Ön kormányzata
Megrendeló

P omáz

Megrendelő

VállalkozÓ

-'l HUNGAST VITAL Kft.

1'

sz' melléklet MÓdosított ártáb\ázat

K zétkeztetés
{pa{6t Ázqt

Pornáe

2020

_

KÓrcsoport/étkezér* típus
Gyermek étkeztetés( wda' 4 korcsoport) - tíz rai
Gyermek étkeztetés( \oda' 4-6 korcsoport) - ebéd
Gyermek étkeztetés( \,oda' 4-6 korcsoport) - uzsonna
Gyermek étkeztetés( wda' 4-6 korcsoport) - tíz rai Diétas
Gyermek étkeztetés( wda, 4-6 korcsoport) - ebéd Diétás
Gyermek étkeztetés( wda' 4 korcsoport) - uzsonna Diétás
Gyermek étkeztetés(iskola, 7-1o, 11-14 korcsoportok) - z rai
Gyermek étkeztetés(iskola, 7-1o, 11-14 korcsoportok) _ ebéd
Gyermek étkeztetés(iskola, 7-1c\, 11-14 korcsoportok) - uzsonna
Gyermek étkeztetés(iskola' 7-1o, 11-14 korcsoportok) - líz rai Diétás
Gyermek étkeztetés(iskola' 7-1o' 11-14 korcsoportok) - ebéd Diétas
Gyermek étkeztetés(iskola' 7-1o' 11-14 korcsoportok) - uzsonna Diétas
Gyermek étkeztetés(iskola, 1 5-"l 8 korcsoportok) _ tíz rai
Gyermek étkeztetés(iskola' í5-'18 korcsoportok) _ ebéd
Gyermek étkeztetés(iskola' í5-18 korcsoportok) - uzsonna
Gyermek étkeztetés(iskola, 15-'l8 korcsoportok) -tíz rai Diétás
Gyermek étkeztetés(iskola, 15-18 korcsoportok) - ebéd Diétás
Gyermek étkeztetés(iskola, 15-18 korcsoportok) - uzsonna Diétás
Feln tt pedag gus ebéd
Feln tt étkeztetés _ (19-69 korcsoport) - reggeli
Feln tt étkeztetés _ (19_69 korcsoport) -tlz rai
Feln tt étkeztetés - (19-69 korcsoport) - ebéd
Feln tt étkeztetés - (19-69 korcsopoft) - uzsonna
Feln tt étkeztetés - (19-69 korcsoport) - vacsora
Feln tt étkeztetés - (19-59 korcsoport) - réggeli Diétás
Feln tt étkeztetés - (19-69 korcsoport) - tíz rai Diétás
Feln tt étkeztetés - (19-69 korcsoport) - ebéd Diétás
Feln tt étkeztetéS _ (19-69 korcsoport) - uzsonna Diétás
Feln tt étkeztetés _ (19-69 korcsoport) - vacsora'Diétás
A szociális

Megrendel

étkez k házhozszállítási díia
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