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4 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S   
a közétkeztetési szolgáltatása érkezett ajánlatról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 118/2010. (XII.20.) határozatával a saját fenntartású és üzemeltetésű főző-
konyha átszervezése, a főzőkonyha megszüntetése mellett döntött.  
2011. március 16-tól a konyha tálalókonyhaként működik, és az étkeztetés (óvodai, iskolai és 
szociális) a Süllős és Süllős Vendéglátóipari Kft.által – a megkötött vállalkozói szerződés 
alapján  - a magyarnándori főzőkonyháról történő beszállítással biztosított.  
 
Önkormányzatunkat megkereste a Duna-Dráva Vendéglátó Kft., aki közétkeztetéssel, valamint 
közétkeztetés kiszállítással történő ellátásával foglalkozik, és szabad kapacitását kihasználva, 
bővíteni kívánja a kiszállításait.  
A Kft. több közoktatási és szociális intézmény részére jelenleg is kiszállítással szolgáltat 
közétkeztetési ellátást.  
 
A Kft. főzőkonyháján tett személyes látogatás alkalmával lehetőségünk volt megismerni a 
főzőkonyhát, és egy un. „próba ebéd” keretében megkóstolni az aznapi ebédet, melyről 
kedvezőek a tapasztalataink.  
Telefonon érdeklődtünk azoknál az intézményeknél, ahová a cég jelenleg ételszállítást végez, így 
a Szokolyai Öregek Otthona, a Gödi Piarista Szakiskola élelmezésvezetője, illetve a gödi Kuckó 
Óvoda és a gödi Csiga-Biga Óvoda intézményvezetői mind pozitívan nyilatkoztak a beszállítást 
végző Duna-Dráva Vendéglátó Kft-vel való együttműködésről, az étel minőségével és 
mennyiségével elégedettek, az apróbb észrevételeiket gyorsan orvosolják.  
 
Az ügyvezető több minta étlapot eljuttatott részünkre, és tájékoztatást kaptunk a kiszállítás során 
alkalmazott étel-mennyiségekről ételféleségenként. 
 
 
 Óvodás és alsó tagozatos 

iskolás gyermekek adagja: 
Felnőtt adagok: 

Levesek 3 dl 5 dl 

Főzelék 4 dl 4-5 dl 

Feltét hozzá pl: sertéspörkölt 5-6 dkg  

Szelet hús 8-9 dkg 14 dkg 

Köretek 10-15 dkg 25 dkg 

Savanyúság 4-6 dkg 8 dkg 

Sütemény 1 darab 1 darab 

Csontos húsok  20-22 dkg 

Töltött húsok  20-25 dkg 

Feltétek pl: fasírt  2 db 8 dkg 
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A Duna-Dráva Vendéglátó Kft. megküldte árajánlatát részünkre, melyet az alábbi táblázatban 
mutatunk be, összehasonlítva a jelenlegi szolgáltató áraival. 
 

Étkezési forma Éves 
adagszám 

(2011. 
évben) 

Jelenlegi 
beszállító 
 (Süllős & 

Süllős Kft.)   
bruttó árai 
(Ft/adag) 

Jelenlegi 
beszállító 

áraival 
számított 

éves kiadás  
(Ft) 

Ajánlatot adó 
beszállító 

(Duna-Dráva 
Kft.)   

bruttó árai 
(Ft/adag) 

Ajánlatot adó 
beszállító 

áraival 
számított 

éves kiadás  
(Ft) 

Óvoda (háromszori étkezés) 2715 612 1.661.580 580 1.574.700 

Iskola (háromszori étkezés) 3455 842 2.909.110 795 2.746.725 

Iskola ebéd (menzás) 242 472 114.224 444 107.448 

Felnőtt ebéd (szociális 
étkezés, intézményi 
dolgozók és külső étkezők 
részére) 

5673 594 3.369.762 565 3.205.245 

Kiadások éves szinten:   8.054.676  7.634.118 
 
A 2011. évi étel adag számokkal kalkulálva, önkormányzatunk részére éves szinten 420.558 Ft 
megtakarítást eredményezhet az új beszállítóval történő szolgáltatás biztosítás. 
Természetesen az ételek bekerülési árának csökkenése lehetőséget nyújt az étkezők által fizetendő térítési 
díjak összegének csökkentésére is, melyre a képviselő-testület egy későbbi döntésének függvényében 
kerülhet sor.  
 
A jelenleg érvényben lévő közétkeztetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés 
felmondási határideje 6 hónap, és a felmondás csak szeptember 1-jétől lehetséges, így az 
esetleges szolgáltató váltás 2012. szeptember 1. napjától léphet életbe. 
 
Kérjük a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a közétkeztetési 
szolgáltató személyéről döntést hozni szíveskedjenek. 
 
Tolmács, 2012. január 19. 
 Tisztelettel: 
    
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
.../2012. (I.…... ) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Duna-Dráva Vendéglátó Kft. 
közétkeztetési szolgáltatási ajánlatát, és a település közétkeztetési ellátását (óvodai, iskolai, 
szociális étkezés, külső étkezők) 2012. szeptember 1. napjától a Duna-Dráva Vendéglátó Kft-vel 
kötött vállalkozási szerződés útján, étel-beszállításos rendszerben biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenleg érvényes, a Süllős és Süllős 
Vendéglátóipari Kft-vel fennálló, a közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés 
2012. szeptember 1. hatállyal történő felmondására, és a közétkeztetési szolgáltatás beszállítással 
történő, 2012. szeptember 1-jétől történő ellátására vonatkozóan a Duna-Dráva Vendéglátó Kft-
vel történő szerződéskötésre. 
 
Határidő: 2012. február 28. 
Felelős: polgármester 


