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1 . 4 .  N a p i r e n d  
 
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
a közétkeztetési szerződésről, az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről  

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat által biztosított intézményi étkeztetés (óvodások, iskolások, felnőtt étkezők és 
szociálisan rászorulók étkeztetése) a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft. (1158 
Budapest, Bezsilla Nándor u. 2.) főzőkonyhájáról történő beszállítással kerül biztosításra.  
Az élelmiszer nyersanyagok, valamint az élelmiszer-előállítás egyéb költségeinek (pl. minimálbér, 
garantált bérminimum) emelkedése miatt az étkezési nyersanyagköltségek (normák), valamint a térítési 
díjak felülvizsgálatára minden évben sor kerül.  
 
A Kormány …. döntése alapján az önkormányzat díj emelést nem hajthat végre, ezért az előterjesztés a 
2022. évi  közétkeztetési szerződésre és a 2022. évi nyersanyagnorma meghatározására vonatkozik.  
 
A jelenlegi közétkeztetést nyújtó vállalkozó 2022. évi árajánlata alapján a gyermekétkeztetés és a felnőtt 
étkeztetés nyersanyagköltsége, valamint beszerzési ára 2022. évre vonatkozóan változik. 
 
 
 
Óvodai és iskolai étkeztetés 
 
 

Óvodás gyermekek napi háromszori 
étkezése 

2021. évben (Ft) 2022. évi javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó)  595 630 5,6 % 

vételi (beszállítási) ár (bruttó)  805 910 13,0 % 

térítési díj (bruttó nyersanyag költség) 555 555 - 
 

Iskolás gyermekek napi háromszori 
étkezése  

2021. évben (Ft) 2022. évi javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó)  720 760 5,6 % 

vételi (beszállítási) ár (bruttó)  890 990 11,2 % 

térítési díj (bruttó nyersanyag költség 
kerekített összege) 

690 690 - 

 

Iskolás gyermekek napi egyszeri étkezése 

(csak ebéd)  

2021. évben (Ft) 2022. évi javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó)  465 465 -  

vételi (beszállítási) ár (bruttó)  575 665 15,6 % 

térítési díj (bruttó nyersanyag költség) 435 435 - 
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Óvodás és iskolás gyermekek táplálék 

allergiás I (laktóz, tejfehérje, tojás)  
napi háromszori étkezése 

2021. évben (Ft) 2022. évi javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó) 830 830 - 

vételi (beszállítási) ár (bruttó) 1.050 1.120 6,7 % 

térítési díj (bruttó) 830 830 - 
 

Óvodás és iskolás gyermekek táplálék 
allergiás II (glutén, cukor, fruktóz és 

multiplex)  
napi háromszori étkezése 

2021. évben (Ft) 2022. évi javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó) 1.000 1.000 - 

vételi (beszállítási) ár (bruttó) 1.230 1.300 5,7 % 

térítési díj (bruttó) 1.000 1.000 - 
 
 

Iskolás gyermekek táplálék allergiás I 
(laktóz, tejfehérje, tojás)  

napi egyszeri (csak ebéd) étkezése 

2021. évben (Ft) 2022. évi javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó) 450 450 - 

vételi (beszállítási) ár (bruttó) 630 700 11,1 % 

térítési díj (bruttó) 450 450 - 
 

Iskolás gyermekek táplálék allergiás II 
(glutén, cukor, fruktóz és multiplex)  
napi egyszeri (csak ebéd) étkezése 

2021. évben (Ft) 2022. évi javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó) 550 550 - 

vételi (beszállítási) ár (bruttó) 680 750 10,3 % 

térítési díj (bruttó) 550 550 - 
 
 
Felnőtt és szociális étkeztetés 
 
A szociális, illetve felnőtt étkeztetés tekintetében a nyersanyagnorma és a beszállítási ár a 
következőképpen alakul: 
 
Felnőtt (vendég-szociális) étkezők napi 
egyszeri étkezése 

2021. évben (Ft) 2022. évi javaslat 
(Ft) 

Változás 
(%) 

nyersanyagnorma (bruttó)  570 570 - 

vételi (beszállítási) ár (bruttó)  780 890 14,1 % 

Felnőtt (vendég) étkezők (bruttó) térítési 
díja 

880 880 - 

szociális étkezők intézményi (bruttó) 
térítési díja 

570 570 - 

 
A szociális étkezés térítési díjának megállapítását szabályozó 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében  
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Az ellátottak a szolgáltatással elégedettek, az esetlegesen előforduló észrevételeket, kéréseket a 
szolgáltató igyekszik teljesíteni, figyelembe venni. A szolgáltatás színvonalával elégedettek vagyunk, 
ezért javasoljuk, hogy a 2021. évi közétkeztetési szolgáltató is a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (1158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 2.) legyen. 
 
Előzetes hatástanulmány: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendelet az étkeztetés költségének minimális emelkedésével fenntartja a 
jelenlegi étkeztetési minőségi és mennyiségi színvonalat. A térítési díj változatlanul hagyásával,  
az önkormányzat terhei növekednek a beszerzési ár emelkedése miatt. 

- Gazdasági hatása:  A rendeletnek önkormányzatot érintő közepesen jelentős gazdasági van. 
Emelkedik az önkormányzat által viselt, a térítési díjakban át nem hárított, étkeztetéshez 
kapcsolódó kiadások nagysága. 

- Költségvetési hatása: Az étkeztetés vásárlása a költségvetés kiadási oldalán jelentkezik, és 
tekintettel a megemelkedő költségekre, az étkeztetés vásárlása tárgyévi kiadásokhoz képest kis 
mértékkel nagyobb kiadást jelent majd az önkormányzat számára. 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet 
alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az étkeztetés nyersanyag költségének és az ellátottak 
által fizetendő díjnak rendeleti szintű meghatározása kötelező. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának 
következménye, hogy a jelenleg hatályos étkeztetési nyersanyag költséget és térítési díjat 
szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak maradnak érvényben, melyek nem 
igazodnak a tényleges nyersanyagköltséghez és beszállítási árhoz, illetve az elfogadott 
közétkeztetési vállalkozási szerződéshez. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további 
feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. 
 
Kérjük a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az étkeztetési szolgáltató, valamint 
a térítési díjak tekintetében döntést hozni szíveskedjenek. 
 
Tolmács, 2021. november 24. 
 
     Tisztelettel: 
 Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
.…/2021. (XI.….)  határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzata a 2022. évi étkeztetési szolgáltatásra (óvodás gyermekek, iskolás 
gyermekek, szociális rászorulók és felnőttek étkeztetése)  vonatkozóan 2022. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft. (1158 Budapest, Bezsilla Nándor 
u. 2., Adószám: 23819706-2-42, Cégjegyzék szám: 01-09-354210) vállalkozóval szerződést köt az 
előterjesztett vállalkozási szerződés tervezetnek és a vállalkozó által benyújtott árajánlatnak megfelelően.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős:   polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……./2021. (XI……..)   
RENDELETE 

 
az étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról 

( t e r v e z e t )  
 
 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92.§ (1) bekezdés a) pontjában és 92.§ (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkeztetési ellátás 

nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 9/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„1.§ (1) Az óvodai ellátottak 1 napra jutó, tízórai, ebéd, uzsonna étkezést tartalmazó 

ellátást tartalmazó élelmezési nyersanyag-költsége nettó 496 Ft. 
(2)  Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó, tízórai, ebéd, uzsonna étkezést 

tartalmazó élelmezési nyersanyag-költsége nettó 598 Ft. 
(3)  Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó, ebéd étkezést tartalmazó élelmezési 

nyersanyag-költsége nettó 366 Ft. 
(4) Az óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók 1 napra jutó tízórai, ebéd, 

uzsonna étkezést tartalmazó élelmezési nyersanyag-költsége táplálék allergiás I 
(laktóz, tejfehérje, tojás) étkezés esetén nettó 654 Ft. 

(5) Az óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók 1 napra jutó tízórai, ebéd, 
uzsonna étkezést tartalmazó élelmezési nyersanyag-költsége táplálék allergiás II 
(glutén, cukor, fruktóz és multiplex) étkezés esetén nettó 787 Ft. 

(6) Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó ebéd étkezést tartalmazó élelmezési 
nyersanyag-költsége táplálék allergiás I (laktóz, tejfehérje, tojás) étkezés esetén 
nettó 354 Ft. 

(7) Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó ebéd étkezést tartalmazó élelmezési 
nyersanyag-költsége táplálék allergiás II (glutén, cukor, fruktóz és multiplex) 
étkezés esetén nettó 433 Ft. 

(8)  Felnőtt ebéd 1 napra jutó nyersanyag-költsége nettó 449 Ft.” 
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2.§   A Rendelet 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2.§ (1) Az étkezést igénybe vevők által fizetendő napi térítési díjak: 
a) Óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók: nyersanyagköltség 100 %-a + 

Áfa, azaz 
aa) óvodai ellátottak 437 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 555 Ft, 
ab) általános iskolai tanulók napi háromszori étkezés esetén 543 Ft + Áfa, 

azaz a kerekítés szabályai szerint 690 Ft, 
ac) általános iskolai tanulók napi egyszeri ebéd étkezése esetén 343 Ft + Áfa, 

azaz a kerekítés szabályai szerint 435 Ft, 
ad) óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók napi háromszori táplálék 

allergiás I étkezés esetén 654 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 
830 Ft, 

ae) óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók napi háromszori táplálék 
allergiás II étkezés esetén 787 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 
1.000 Ft, 

af) általános iskolai tanulók napi egyszeri ebéd táplálék allergiás I étkezés 
esetén 354 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 450 Ft, 

ag) általános iskolai tanulók napi egyszeri ebéd táplálék allergiás II étkezés 
esetén 433 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 550 Ft. 

b) Felnőtt étkezők 693 Ft + áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 880 Ft. 
c) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 449 Ft + áfa, azaz a kerekítés 

szabályai szerint 570 Ft.” 
 
3.§ Ez a rendelet a 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 
 

Tolmács, 2021. november ….. 
 
 
 Hajnis Ferenc  dr. Molnár-Fábián Ágnes 
 polgármester  jegyző  

 
 
 

Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2021. november …..-én. 

 
 dr. Molnár-Fábián Ágnes 
 jegyző 
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az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségének és térítési díjának 
módosításáról szóló 

 …../2021. (XI…….) önkormányzati rendelet 
 i n d o k o l á s a  

 
 
 

Általános indokolás 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) 
bekezdése alapján a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeltet alkot. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.) 2.§ (1) bekezdése értelmében a fenntartó a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi 
térítési díj) állapít meg. 
A Tr. 3.§ (4) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 
és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 
2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 
 
 
 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 
A helyi önkormányzat rendeletben szabályozza az étkeztetési nyersanyagnormákat és térítési 
díjakat. 
A térítési díjak a kerekítési szabályok figyelembe vételével kerülnek meghatározásra. 

 
2.§-hoz 

A rendelet – tekintettel arra a törvényi szabályozásra, hogy fizetési kötelezettséget növelő 
szabályozás esetén a hatályba lépésre legkorábban a kihirdetést követő 30 napot követően 
kerülhet sor –  2022. január 1-jén lép hatályba, majd a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 12.§ (1)-(2) bekezdése értelmében a hatályba lépést követő napon – miután a 
módosítás beépül az alaprendeletbe - hatályát veszti. 

. 
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Nőtincs, 2021. november 4

Ügyvezetők elérhetősége:

Kosztyán Enikő +3630/3370316
Kosztyán Attila +3630/3311971
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Reggeli:

Ebéd:
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Vendéglátó

l.sz. melléklet

Tolmács Község Önkormányzata Részére

2021

Óvodai napi háromszori étkeztetés szállítással együtt

Anyagnormo

bruttó

Ft
120

370

105

ÁRAJÁNLAT

Átodósi Ára

bruttó

Ft
160

510

135

Összesen: 595 805

Uzsonna:

Reggeli:

Ebéd:

Iskolai napi háromszori étkeztetés szállítással együtt

Anyagnarma

bruttó

Ft
135

465

120

Átadási Ára

bruttó

Ft
175

575

140

Összesen:

Iskolai Csak Ebéd Esetében:

Külsős - Szociális Étkező:

720

465

570

890

575

780

Vác és vidéke

~~
vendégHátó

lNWW.vacesvideke.hü

Nonprofit Közh3.s:·nú Kft.
1158 Budapest, Bezsilla i.Jandor u. 2

Adószám: 23819706-2-42
Cg. Szám: 01-09-354210

Ügyvezetők elérhetősége:

Kosztyán Enikő +3630/3370316
Kosztyán Attila +36 30/3311971



Uzsonna:

Reggeli:

Ebéd:

l.sz. melléklet

Tolmács Község Önkormányzata Részére

2022

Óvodai napi háromszori étkeztetés szállítással együtt

Anyagnorma

bruttó

Ft

125

395
110

, ,

ARAJANLAT

Átadási Ára

bruttó

Ft

165
605
140

Összesen: 630 910

Uzsonna:

Reggeli:

Ebéd:

Iskolai napi háromszori étkeztetés szállítással együtt

Anyagnorma

bruttó

Ft
140
495

125

Átadási Ára

bruttó

Ft
180
665
145

Összesen:

Iskolai Csak Ebéd Esetében:

Külsős - Szociális Étkező:

760

465

570

990

665

890

V"~e
vendéglátó

www.vacesvideke.hu

Nonprofit Közhasznú Kft.
1158 Budapest, Bezsi1la Nimdor u. 2

Ad6szérn: 23819706-2-42
Cg. Szérn: 01-09-354210

Ügyvezetők elérhetősége:

Kosztyán Enikő +3630/3370316
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Reggeli: 230 300

Ebéd: 550 750

Uzsonna: 220 250

Összesen: 1000 1300

Ez a fajta étkezés minden esetben külön készül névvel ellátott edényzetben,

Budapest Bezsilla Nándor Utca 2 alatt lévő Steril konyhánkon, Előző napon sokkolásos eljárás útján,

Árgarancia, 2022,12.31
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Emelés Indokai:

- A világjárvány sajnos ezt a szektort a többi hez képest is nagyon megtépázta. Az

intézmények bezárása mellett az élelmiszer és alapanyag árak még a szokásostól

eltérőn felül is extra áremeléseket generáltak.

/Alapvető élelmiszerek rendkívül kedvezőtlen alakulása / hús, tejtermék,
áremelkedése, sertéshús árainak emelkedése,
zöldség árak 30-50% -os emelkedése, pékáruk szárazáruk 12-13 % emelkedése/

- A válság miatt a vendéglátós szektort sok szakember hagyta el és őket nagy

nehézségek árán lehet visszacsábítani, mert országos szinten is sokkal rosszabbul

fizet, mint PI.: az építőipar, szállítmányoás stb.

- A Covid miatt nagyon sok extra költség jelenik meg: Külön belső szabályoások,

extra vegyszerek, maszkok, kesztyű k, ami eddig nem volt amindennapokba

beleépítve. A "bezárásos" időszakok pedig további rendkívül nehéz helyzetbe

sodor minket.

- NÉBIH - ANTSZ által előírt normák extra elvárások a járvánnyal kapcsolatosan
fokozatosan szigorodtak.

- A gyerekélelmezés az összes többi vendéglátással szemben is negatívan van
kezeive, mert ebben az esetben megmarad továbbra is a 27% -os áfa tartalom,
míg az összes többi vendéglátásnál- helyben fogyasztásnál 5% áfa van. Ez
egészen nagy mértékű áfa befizetéseket jelent a közétkeztetés területén.

- A minimálbér emelkedése járulék befizetési többletet jelent ami további

költségeket emel.
Üzemanyag árainak drasztikus és folyamatos emelkedése a szállítmányozási
költségek alakulását is kedvezőtlenül érinti.

A szakmunkás hiányapályaelhagyás miatt a szakács szakmát is nagyon kedvezőtlenül

érintette, ezért a reálbér jelentős növekedése elengedhetetlen feladatom 2021-ben
is, ahhoz, hogy megtarthassam az összes dolgozómat és legalább 2021-hoz hasonló,
de lehetőségekhez képest inkább még jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani mindenki

megelégedésére. /; r I
Köszönettel: f(45j~ ..)1I./4..

Kosztyán Attilal'~~tás MesterSzakács

Ügyvezető

Ügyvezetők elérhetősége:

Kosztyán Enikő +3630/3370316
Kosztyán Attila +3630/3311971
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VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 

 

amely  létrejött egyrészről  a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft.  (1158 Budapest, 
Bezsilla Nándor  u.  2., Adószám:  23819706‐2‐42,  Cégjegyzék  szám:  01‐09‐354210)  a  továbbiakban, 
mint szolgáltató (képviseletében: Kosztyán Attila ügyvezető) 
másrészről  Tolmács  Község  Önkormányzata  (2657  Tolmács,  Sport  u.  1.)  a  továbbiakban,  mint 
megbízó (képviseletében: Hajnis Ferenc polgármester) 
között a mai napon az alábbiak szerint: 
 
 
1.  Szerződés Tárgya:  
 
A  szolgáltató  Tolmács  Község  Önkormányzatának  fenntartásában  a  településen működő  Tolmácsi 
Kisbagoly Óvodába (2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106.) az óvodás és iskolás gyermekek részére napi 
háromszori  étkezést  (reggeli,  ebéd,  uzsonna)  biztosít,  a  szociális  étkezők,  valamint  külsős  felnőtt 
étkezők  részére  napi  egyszeri meleg  étkezést  (ebéd)  biztosít,  beszállítással  történő  közétkeztetés 
nyújtásával az e szerződésben meghatározott feltételek szerint.  
 
2.  A szolgáltatás díja, és az étkezés nyersanyagköltsége (norma): 

Az étkeztetés 1 napra és egy adagra jutó nyersanyagköltsége (nyersanyagnorma): 
• Óvodás ellátott (tízórai, ebéd, uzsonna): 496 Ft + Áfa, azaz 630 Ft  
• Általános iskolai tanulók napi háromszori étkezése (tízórai, ebéd, uzsonna): 598 Ft + Áfa, azaz 

760 Ft 
• Általános iskolai tanulók ebéd étkezése: 366 Ft + Áfa, azaz 465 Ft  
• Óvodás és iskolás ellátott táplálék allergiás I – laktóz, tejfehérje, tojás (tízórai, ebéd, 

uzsonna): 654 Ft +Áfa, azaz 830 Ft 
• Óvodás és iskolás ellátott táplálék allergiás II – glutén, cukor, fruktóz és multiplex (tízórai, 

ebéd, uzsonna): 787 Ft +Áfa, azaz 1.000 Ft 
• Iskolás ellátott táplálék allergiás I – laktóz, tejfehérje, tojás (ebéd): 354 Ft +Áfa, azaz 450 Ft 
• Iskolás ellátott táplálék allergiás II – glutén, cukor, fruktóz és multiplex (ebéd): 433 Ft +Áfa, 

azaz 550 Ft 
• Felnőtt ellátott (ebéd): 449 Ft + Áfa, azaz 570 Ft 

 
A kölcsönösen kialkudott 1 napi szolgáltatási díjak: 

• Óvodás napi háromszori étkezés: 717 Ft + Áfa, azaz 910 Ft  
• Általános iskolás tanuló napi háromszori étkezés: 780 Ft + Áfa, azaz 990 Ft 
• Általános iskolás tanuló ebéd étkezés: 524 Ft + Áfa, azaz 665 Ft 
• Óvodás és iskolás ellátott táplálék allergiás I (napi háromszori étkezés): 882 Ft + áfa, azaz 

bruttó 1.120 Ft 
• Óvodás és iskolás ellátott táplálék allergiás II (napi háromszori étkezés): 1.024 Ft + áfa, azaz 

bruttó 1.300 Ft 
• Iskolás ellátott táplálék allergiás I (ebéd étkezés): 551 Ft + áfa, azaz bruttó 700 Ft 
• Iskolás ellátott táplálék allergiás II (ebéd étkezés): 591 Ft + áfa, azaz bruttó 750 Ft 
• Felnőtt meleg ebéd: 701 Ft + Áfa, azaz 890 Ft 

 
A felek a kölcsönösen kialkudott árakkal egyetértenek, azokat elfogadják, és kijelentik, hogy azokat 
kizárólag  közös megegyezéssel  változtathatják meg, mely  tekintetben  a  KSH  által  közzétett  éves 
infláció mértéke az irányadó. 
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3.  Étel szállítási időpontok:  
 
A szolgáltató vállalja, hogy a megbízó Kisbagoly Óvoda konyhájára az ételt a következő  időpontokra 
leszállítja: 

Óvoda reggeli (tízórai): 9:00 óráig 
Ebéd és uzsonna együtt 12:00 óráig; az uzsonna legkésőbb 14:30 óráig. 

 
4.  A megbízó kötelezettsége 
 
A megbízó  vállalja,  hogy  a  nevében,  a  Kisbagoly  Óvoda  óvodavezetője,  vagy  az  általa megbízott 
személy által leadott megrendelés alapján a szolgáltató által megfelelő és pontos teljesítést nyújtva, a 
szolgáltató által kiállított számla alapján a szolgáltatás díját havonta, 8‐15 napos fizetési határidővel 
teljesíti.  
A megbízó  vállalja,  hogy  időben  tájékoztatja  a  szolgáltatót  a  szolgáltatással  összefüggő  esetleges 
változásokról, létszámok alakulásáról, megrendelés idejéről stb.  
 

5.  A szolgáltató kötelezettsége 

A szolgáltató vállalja, hogy a megbízó nevében eljáró Kisbagoly Óvoda óvodavezetője, vagy az általa 
megbízott személy 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  vendéglátó‐ipari 
termékek előállításának és  forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági  feltételeiről szóló 62/2011. 
(VI.30.)   VM  rendelet az  irányadó. Szolgáltató köteles  tűrni a megbízó kezdeményezésére  létrejött 
minőségi  és mennyiségi  ellenőrzéseket,  valamit  az  esetleges  ésszerű  problémákat,  észrevételeket 
köteles korrigálni.  

6.  Jelen  szerződést  felek  2022.  január  1‐jétől  2022.  december  31‐ig  határozott  időre  kötik.  A 
szerződés felmondási határideje 1 hónap. A szerződés kizárólag írásban mondható fel. 
 
A  felek  megegyeznek,  hogy  esetleges  jogvitákat  tárgyalásos  úton  rendezik.  A  tárgyalás 
eredménytelensége esetére kikötik a Balassagyarmati Járási Bíróság illetékességét. 

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

A szerződés módosítására felek kölcsönös megegyezése alapján írásban kerülhet sor. 

 

Tolmács, 2021. december ……. 

 

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




