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5 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Közétkeztetési vállalkozási szerződés 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzata a közétkeztetést (óvodai, iskolai étkeztetés és szociális étkezés) 
2012. április 1-jétől a Duna-Dráva Vendéglátó Kft-vel kötött vállalkozói szerződés keretében, 
beszállítás útján biztosítja. A jelenlegi szerződés határozatlan időre szól. 
A szerződés felmondási határideje 3 hónap. 
A Duna-Dráva Vendéglátó Kft. ügyvezető igazgatója a mellékelt levéllel fordult az önkormányzathoz, 
melyben 2013. december 31-évell felmondja a szerződést, és ezzel egyidejűleg kéri, hogy a szerződés 
megszűnését követően – tekintettel arra, hogy a Duna-Dráva Vendéglátó Kft. a jövőben az eddigi 
feltételekkel nem tudja biztosítani a kiszállításos rendszerben működő étkeztetést – az ügyvezető 
igazgató Úr irányítása és vezetése alatt működő, gyermek és szociális közétkeztetésre specializálódott 
Vác és Vidéke Vendéglátó Kft.-vel kerüljön ellátásra az önkormányzat által biztosított tolmácsi 
közétkeztetés, mely cégben garantálni tudja az eddigi pontosságot és étel minőséget. A Vác és Vidéke 
Vendéglátó Kft. a Nőtincs községben működő főzőkonyhájáról biztosítaná a közétkeztetést, továbbra 
is kiszállításos rendszerben, a jelenlegi feltételekkel, a KSH általi éves infláció mértékével növelt díj 
ellenében. 
 
Az étkezés éves tervezett kiadása önkormányzatunknál: 6.161.000 Ft.  
A nemzeti közbeszerezési értékhatár szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft.  
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Közbesz.tv.) értelmében a 
közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált - 
általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a 
továbbiakban: becsült érték). 
A Közbesz.tv. 13. § (1) bekezdése értelmében az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a 
rendszeresen vagy az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:   

a) az előző naptári év során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, vagy szerződések szerinti 
tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és 
értékbeli változással, vagy 

b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb 
időre kötött szerződés, vagy szerződések időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás. 

 
A Kbt. értelmében a szolgáltatás becsült értéke határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél 
hosszabb időre kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. Ez a tolmácsi  
közétkeztetés esetében 24.644.000 Ft, ami meghaladja a nettó 8 millió forintot (szolgáltatás 
megrendelése esetén irányadó nemzeti eljárásrend értékhatára), így határozatlan időre szóló 
közétkeztetési szerződés kötés esetén közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani. 

A 2013. július 1-jétől módosított Kbt. 122/A.§-a alapján nettó 25 millió forint alatti értékű beszerzés 
esetén lehet meghívásos, három ajánlattevős eljárást lefolytatni. 

Kbt. 122./A § alapján: 
"Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot,vagy az építési 
beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot és az eljárásban tárgyalás tartása nem 
szükséges, az ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a nyílt eljárás nemzeti 
eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza az e §-ban foglalt különbségekkel. Az ajánlatkérő az 
eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább három - a szerződés teljesítésére való alkalmasság 
feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, 
közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők 
kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy 
középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. 
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Térségünkben a közétkeztetési közszolgáltatást jelenleg az alábbi cégek látnak el: 
− Bagó és Bagó Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. (Szécsény) 
− Junior Vendéglátó Zrt. (Budapest) 
− Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. (Vác) 
− Süllős és Süllős Vendéglátó Kft. (Budapest) – információnk szerint a térségben megszüntette 

tevékenységét 
− Egyelőre jelenleg: Duna-Dráva Vendéglátó Kft. (Vác) 

2014. január 1-jétől a szolgáltatás ellátására – közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén - a 
felsorolásban szereplő első három cég lenne megkereshető ajánlatkérésre. 
Amennyiben a képviselő-testület határozatlan idejű vállalkozási szerződés, és így közbeszerzési 
eljárás lefolytatása mellett dönt, a közbeszerzési eljárás feladatainak ellátására – a korábbi jó 
együttműködésre alapozva - javasoljuk a Valar Gazdasági és Tanácsadó Bt. megbízását. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a közétkeztetés biztosítására vonatkozó vállalkozási 
szerződés kötése kérdésében döntést hozni szíveskedjen. 
 
 
Tolmács, 2013. szeptember 10. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
„A” alternatíva 
 

………./2013. (IX…..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i - j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig a 
Vác és Vidéke Vendéglátó Kft.-vel (2600 Vác, Rádi út 2., Adószám: 23819706-2-13, Cégjegyzék 
szám: 13-09-154226) közétkeztetés ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést köt a benyújtott 
ajánlatnak és az előterjesztett vállalkozási szerződés tervezetnek megfelelő tartalommal, úgy, hogy a 
2014. évben alkalmazásra kerülő szolgáltatási díjak a jelenlegi szolgáltató által (Duna-Dráva 
Vendéglátó Kft.) 2013. évben alkalmazott szolgáltatási díjak KSH által 2013. évre vonatkozóan 
közzétételre kerülő infláció mértékével megemelt összege.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, illetve a képviselő-
testületi döntésnek megfelelő szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:   polgármester 
 
 
„B” alternatíva 
 

………./2013. (IX…..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i - j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. január 1-jétől a közétkeztetési 
szolgáltatás ellátására határozatlan idejű vállalkozási szerződést kíván kötni. A képviselő-testület 
megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szolgáltatás megrendelése érdekében legalább három  
gazdasági szereplőnek történő  ajánlattételi felhívás megküldéséhez – un. meghívásos nemzeti 
közbeszerzési eljárás lefolytatása -  a szükséges dokumentumokat készíttesse el, és döntés céljából 
terjessze a képviselő-testület elé. 
A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízza a Valar Gazdasági és Tanácsadó 
Bt.-t (2096 Üröm, Boglárka u. 11.) és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal, döntésre előterjesztés: képviselő-testület októberi ülése 
Felelős:   polgármester 
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VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. 2600 Vác Rádi út 2. , Adószám: 23819706‐
2‐13, Cégjegyzék szám: 13‐09‐154226) a továbbiakban mint szolgáltató  
(képviseletében: Kosztyán Attila ügyvezető igazgató) 
másrészről  Tolmács  Község Önkormányzata,  a  továbbiakban mint megbízó  (képviseletében: Hajnis 
Ferenc polgármester) 
között a mai napon az alábbiak szerint: 
 
1.  Szerződés Tárgya:  
A szolgáltató Tolmács Község Önkormányzatának gondozásában lévő, a településen működő óvodai, 
alsó  tagozatos  iskolai,  szociális ellátottak,  valamint  külső étkezők  részére 2014.  január 1‐jétől napi 
háromszori étkezés biztosításával beszállítással  ellátott közétkeztetést nyújt az alábbi feltételekkel. 
 
2.  Nyersanyag költség (norma): 

Óvodai étkeztetés: ……. Ft 
Iskolai napi háromszori étkeztetés: ….. Ft 
Iskolai ebéd: ……. Ft 
 
3.  Szolgáltatás díja 

Óvodai napi háromszori étkezés ára: …….Ft + áfa 
Iskolai napi háromszori étkezés ára: …….. Ft + áfa 
Iskolai menza (csak ebéd) ára: …… Ft + áfa 
 
Felnőtt ebéd (Szociális ellátottak, intézményi dolgozók és külsős étkezők) ára: 445 Ft + áfa. 
 
A  felek  a  kölcsönösen  kialkudott  árakkal  egyetértenek  és  azokat  csakis  közös  megegyezéssel 
változtathatják meg, mely  tekintetben  a  KSH  által  közzétett  éves  infláció mértéke  az  irányadó. 
Megegyezés hiányában  február 1‐jétől az a KSH által  közzétett előző évi éves  infláció mértékével 
emelkedik a szolgáltatás díja. 
 
4.  Szállítási időpontok:  

Óvoda, iskola tízórai: 7.30 óráig 
Ebéd és uzsonna együtt 11.30 óráig. 

 
5.  A megbízó  vállalja,  hogy  a megrendelése  alapján megfelelő  és  pontos  teljesítést    nyújtva, 
számla alapján megfizeti a szolgáltatás árát tárgyhónapot követő hónap 15‐ig. Időben tájékoztatja a 
szolgáltatót  a  szolgáltatással  összefüggő  esetleges  változásokról,  létszámok  alakulásáról, 
megrendelés idejéről stb.  
 

6.  A  szolgáltató  vállalja: A megbízó megrendelései  alapján megfelelő  időben, minőségben  és 
mennyiségben  leszállítja  a  kiszabott  és  előzetesen  egyeztetett  ételsorokat.  Az  ételkészítésnél  és 
kiszállításnál  a  HACCP  és  ISO22000:2005  –es  alapelvei  az  irányadóak,  míg  a  mennyiségek 
tekintetében  a  62/2007  (VII.8) GKM‐EÜM  FVM‐SZMM  együttes  rendelete  az  irányadó.  Szolgáltató 
köteles tűrni a megbízó kezdeményezésére  létrejött minőségi és mennyiségi ellenőrzéseket, valamit 
az esetleges ésszerű problémákat, észrevételeket köteles korrigálni.  
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7.  A jelen szerződést felek ……………….. időre kötik. Felmondási határidő: 3 hónap. 
 
 
A felek megegyeznek, hogy esetleges jogvitákat tárgyalásos úton rendezik.  

A felek a szerződésben foglaltakkal egyetértenek, betartását magukra nézve kötelezőnek tartják, és a 
szerződést felolvasás és közös értelmezés alapján jóváhagyólag aláírják. 

 

Tolmács, 2013. december  

 

__________________________      ___________________________ 
Tolmács Község Önkormányzata  Vác és Vidéke Vendéglátó Kft.   
  Megbízó   Szolgáltató 
  Hajnis Ferenc polgármester  Kosztyán Attila ügyvezető igazgató 
 

 


