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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2017. augusztus 15-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:  A gyermekétkeztetés szolgáltatási szerződésének elfogadása  
 
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
 
Előkészítette: dr. Németh Mária Anita 

jegyző 
Megtárgyalja: - 
 
Meghívott: Bardon Zsoltné óvodavezető 
 Gárdos Tamás Floreat 2006 Kft. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 
szerint a gyermekétkeztetést természetbeni ellátásként kell biztosítani a gyermek életkorának 
megfelelően, ha a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek 
esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője azt kéri. A 
gyermekétkeztetés, mint gyűjtőfogalom alatt az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetést 
is érteni kell. 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 38/2017. (V.10.) sz. határozatában 
döntött arról, hogy a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda konyháját 2017. augusztus 31. napjával 
bezárja, azt nem üzemelteti tovább, és a kötelező gyermekétkeztetési feladatának ellátására 
2017. szeptember elsejétől határozatlan időre a Bak Vendéglátó Kft-vel (8296 Gyulakeszi, 
Petőfi u. 4.) megállapodást köt. 
 
Az elkészült megállapodás-tervezet előzetes egyeztetése a Bak Vendéglátó Kft. 
ügyvezetőjével, Tordai Krisztina Daniellával, Bardon Zsoltné óvodavezetővel, valamint a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodájának vezetőjével megtörtént.  
 
A Képviselő-testület 2017. július 31-én rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében tárgyalta 
meg a szerződést. Az ülésen érkezett a jelzés az óvoda részéről, hogy egyrészt az étkezést a 
képviselő-testületi döntéstől eltérően nem 2017. szeptember 1-jétől, hanem már augusztus 21-
étől kellene biztosítani. Problémaként jelezte az intézmény egy speciális étkezési igényű 
gyermek étkeztetését. 
 
A képviselő-testületi ülésen a Bak Vendéglő Kft. képviselőjét megkérdeztük, hogy tudja-e 
biztosítani a diétás étkeztetést, mivel annak külön személyi és tárgyi feltételei vannak. Tordai 
Krisztina Daniella úgy nyilatkozott, hogy cégük tudja vállalni a gyermekétkeztetést és a 
gyermekek diétás étkeztetését is. 
 
 
 



  

A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 
előírásokról úgy rendelkezik, hogy a közétkeztetőnél a diétás ételt diétás szakács szakmai képesítéssel 
rendelkező személynek kell végeznie, vagy pedig dietetikus szakképesítéssel rendelkező 
szakembernek kell felügyelnie az étel elkészítését. 
 
A jogszabályi előírásról szóló tájékoztatást követően a Bak Vendéglő Kft. írásban jelezte, 
hogy technikai okok miatt mégsem tudja elvállalni az óvodai étkeztetést. 
 
Telefonon megkerestük a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft-t. Az ügyvezető 
elmondta, hogy az étel elkészítését tudják vállalni, a kiszállítást azonban már nem. 
 
Ezt követően a Floreat 2006 Kft-től kértünk árajánlatot. A cég ügyvezetője úgy nyilatkozott, 
hogy tudja vállalni a szolgáltatás nyújtását, beleérte a speciális étkezési igényű gyermekek 
étkeztetését is. A szolgáltatás díja bruttó 680,- Ft. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 38/2017. (V.10) Képviselő-testületi 
határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

II. 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a kötelező gyermekétkeztetési feladatainak 
ellátására 2017. augusztus 21-től határozatlan időre a 
Floreat 2006 Kft-vel (8254 Nemesgulács, József Attila 
u. 70.) megállapodást köt azzal, hogy az étkeztetést 
biztosító szolgáltató minden év január 30-áig köteles 
elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel 
összefüggésben felmerülő nyersanyag költséget. 
 
A szolgáltatásért fizetendő díj a 2017/2018-as nevelési 
évben bruttó 680,- Ft. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a gyermekétkeztetés 
biztosítását szolgáló megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Gyulakeszi, 2017. augusztus 10. 
 

Szennyainé Kovács Veronika  
   polgármester



SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA 
(Tervezet) 

 
amely létrejött egyrészről 
Név: Floreat 2006 Kft. 
Székhely: 8284 Nemesgulács, József A. u.  70. 
Adószám:13820080-2-19 
Bankszámlaszám:73200079-16079922-00000000 
Képviseli: Gárdos Tamás ,Floreat 2006 Kft. ügyvezetője 
Elérhetőség: 
e-mail:gatamas@gmail.com 
Tel: +36-30- 9466-793 
Mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), másrészről 
Név: Gyulakeszi Község Önkormányzata 
Székhely: Gyulakeszi, Kossuth u. 55. 
Adószám:15427896-1-19 
Bankszámlaszám:1174805215427896 
Képviseli: Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
Elérhetőség: 
e-mail: polgarmester@gyulakeszi.hu 
Tel/fax: 87-411-371 
Tel: +36-639-4132 
 
Mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő; továbbiakban együttesen: Felek) között 
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 

Előzmények 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 
szerint a gyermekétkeztetést természetbeni ellátásként kell biztosítani a gyermek életkorának 
megfelelően, ha a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek 
esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője azt kéri. A 
gyermekétkeztetés, mint gyűjtőfogalom alatt az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetést 
is érteni kell. 

Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzatnak az általa fenntartott bölcsődében 
és óvodában, a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az 
állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási 
intézményben (általános iskolában, középiskolában) és kollégiumban kell biztosítania. 
Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés 
keretében 
a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, 
a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, 
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai 
tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a 
déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell 
biztosítani. 

mailto:polgarmester@gyulakeszi.hu
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A gyermekek étkeztetésének biztosítása történhet saját konyha fenntartásával, de 
megállapodás alapján, szolgáltatás vásárlásával is teljesítheti ezt a kötelező feladatát az 
önkormányzat.  
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/5-16/2017. számú határozatában 
döntött arról, hogy a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda konyháját 2017. augusztus 31. napjával 
bezárja, azt nem üzemelteti tovább, a gyermekétkeztetést a továbbiakban szolgáltatás 
vásárlással biztosítja. 
A szolgáltatást 2017. augusztus 21-étől a Vállalkozó útján biztosítja. 

 
1. A szerződés tárgya, a felek jogai és kötelezettsége 

 
2. A szerződés tárgya a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda gyermekétkeztetésének 
biztosítása. Az igénybe vevők életkora 2,5-7 év, létszámuk max. 30 fő. 
 
3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbiakban részletezett feladatok 
ellátását, jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. 
 
4. Vállalkozó köteles az üzemeltetésében levő főzőkonyhán, a mindenkori hatályos 
jogszabályokban foglalt minőségi és mennyiségi követelményeknek megfelelő készételt 
elkészíteni, az óvodába (8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 76.) kiszállítani. A szolgáltatás 
magában foglalja a speciális étkezési igényű (pl. tejallergia, lisztérzékeny, cukorbeteg)  
gyermekek részére biztosított diétás ételt is. 
 
5. Vállalkozó köteles jelen szerződésben megfogalmazott feladatok ellátásához 
szükséges – az ételkészítéshez, szállításhoz és tálaláshoz mindenben megfelelő - eszközöket 
és személyzetet biztosítani. 
 
6. Vállalkozónak a szolgáltatás teljes időtartama alatt rendelkeznie kell – a tulajdonában 
álló melegkonyha és az óvodában található önkormányzati tulajdonú tálalókonyha 
működtetésére vonatkozó működési engedéllyel. 
 
 
7. Vállalkozó köteles a szolgáltatás teljes időtartama alatt a HACCP előírásainak megfelelő 

szolgáltatást nyújtani. A szerződés teljesítése során folyamatosan fenn kell tartania a 
HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerét (folyamatosan érvényes tanúsítvánnyal kell 
rendelkeznie). 

 
8.  Vállalkozó mindenkor köteles gondoskodni saját költségén az élelmiszer-ellátásról, az 

élelmiszerek tárolásáról és tartalékolásáról.  
 
9. Vállalkozó a szolgáltatás nyújtása során köteles betartani a tevékenység ellátására 

vonatkozó mindenkor hatályos valamennyi jogszabályi előírást. 
 

 
 



 

3 
 

 

10. Megrendelő megbízottja (az óvoda vezetője) az adagokra vonatkozó konkrét 
megrendelését e-mailen a tárgynapot megelőző nap 10.00 óráig adja át a 
vállalkozónak. Az óvoda vezetője köteles jelezni a Vállalkozónak, ha speciális 
étkezési igényű gyermeknek kell étkezést biztosítani. A jelzést köteles kellő időben 
megküldeni. 

 
11. Megrendelő jogosult a megrendelt adagmennyiséget módosítani az alábbiaknak 

megfelelően: pótrendelést a tízórai ebéd és uzsonna vonatkozásában a tárgynap 
reggel 8.00 óráig kell e- mailen írásban jelenteni. 

 
12. Vállalkozó tevékenységét Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni.  

 
13. Vállalkozó a belső nyilvántartásai alapján az étkezési adagok önköltségének 

alakulásáról (nyersanyagköltség, rezsiköltség) minden év január 30-ig tájékoztatja 
Gyulakeszi Község Önkormányzatát.  

 
14. Vállalkozó a tevékenységéről minden év január 30-ig Gyulakeszi Község 

Önkormányzatának köteles beszámolni. 
 

15. A szolgáltatás díja a 2017/2018-as nevelési évben bruttó 680,- Ft. A díjat a Felek 
minden nevelési év megkezdését megelőzően újratárgyalják. 
 
 

2. Pénzügyi feltételek 
 

1. Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő az igénybe vevők száma és jelen 
szerződés 1. sz. melléklete alapján kiszámított szolgáltatási díjat téríti.  
 

2. Az igénybe vett szolgáltatás nyersanyag költségét az önkormányzat meghatározott 
összeg alapján, az igénybe vevőktől a rendeletében Megrendelő szedi be. 
 

3.  Vállalkozó az 1.sz. mellékletben meghatározott szolgáltatási díjra vonatkozóan a 
Megrendelő (megbízottja) által kiállított teljesítésigazolás alapján – havonta utólag, 
tárgyhót követő hó 10. napjáig nyújtja be a számláját, amelynek ellenértékét 
Megrendelő a számla kézhezvételét követően a Vállalkozó számlájára történő 
átutalással egyenlíti ki, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül. 
 

4. Vállalkozó térítésmentesen biztosítja az óvodába történő tízórai, ebéd és uzsonna 
kiszállítását. 
 

5. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés alapján történő kifizetések teljesítésének 
feltétele adótartozás-mentesség. (Az állam és az önkormányzat felé fennálló tartozásra 
egyaránt vonatkozik, évente egyszer igazolni kell.)  
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3. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 

1. Megrendelő meghiúsulási kötbért ír elő arra az esetre, ha a vállalkozó a teljesítést - akár 
huzamosan, akár eseti jelleggel - megtagadja, vagy azt - akár huzamosan, akár eseti 
jelleggel – neki felróható okból nem teljesíti. Megrendelő a teljesítés megtagadásával, 
vagy meghiúsulásával érintett szolgáltatás értékével megegyező kötbérre jogosult. 
 

2. Megrendelő késedelmi kötbért ír elő arra az esetre, ha a Vállalkozó késedelmesen 
teljesít, vagyis a teljesítést nem az előírt időpontban (az óvodai házirendben 
meghatározott étkezési időpontokhoz képest legfeljebb 45 perces tűréshatár mellett) 
végzi el. Ebben az esetben a vállalkozó a kötbérként a leadott és visszaigazolt 
késedelmes teljesítéssel érintett napi megrendelésnek megfelelő összeget köteles 
megfizetni. 

 
3. Megrendelő hibás teljesítési kötbért ír elő arra az esetre, ha a vállalkozó a teljesítést neki 

felróható okból nem megfelelően végzi el, így a szolgáltatás mennyiségi vagy minőségi 
hibás. Ebben az esetben Vállalkozó kötbérként a leadott és visszaigazolt hibás 
teljesítéssel érintett napi megrendelésnek megfelelő összeget köteles megfizetni. 

 
4. A kötbérfizetési kötelezettség a szerződésszegés napját követő napon esedékessé válik, 

annak összegét Megrendelő jogosult az szerződésszegés napját követően benyújtott első 
számlából (majd azt követő számlákból) visszatartani és levonni. 

 
5. Felek rögzítik, hogy a kötbér esetleges felmerülése esetén annak megfizetése 

Vállalkozót nem mentesíti a szerződésszegése folytán Megrendelőt megillető egyéb 
polgári igények teljesítése alól.  

 
4. A teljesítés helye, hatálya 

 
Teljesítés helye: Gyulakeszi Százszorszép Óvoda, 8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 76. 
Szerződés hatálya:2017. augusztus 21-étől határozatlan időtartamra. 

 
5. A szerződés megszűnése 

  
1. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 
2. Kapcsolattartók kijelölése:  

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata kapcsolattartója: 
név: Molnár Károly 
tel.:87-511-150 
e-mail: molnar.karoly@tapolca.hu 
 
Floreat2006 kft kapcsolattartója: 
név: Gárdos Tamás 
Tel.: +36 30 9466793 
E-mail: gatamas@gmail.com 

mailto:molnar.karoly@tapolca.hu
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3. Jelen szolgáltatási szerződést mindkét fél 60 napos felmondási határidővel írásban 
felmondhatja, illetve a Szerződő Felek közös megegyezéssel megszüntethetik. Nem megfelelő 
teljesítés esetén a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A teljesítés 
elmaradásával okozott kárért ez esetben a Vállalkozó felelős. Megrendelő nem teljesítése – a 
fizetés elmaradása – esetén a Vállalkozó határidő tűzésével felhívja Megrendelőt az elmaradt 
összeg kifizetésére. Amennyiben a Megrendelő neki felróható okból a megadott határidőn 
belül nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Vállalkozó a szerződést felmondhatja. 

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 

felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a hatáskörrel rendelkező Tapolcai Járásbíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 
 

5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, és a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók. 

 
6. Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll és 5 eredeti példányban készült, 3 példány az 

Önkormányzatot, 2 példány a Floreat 2006 Kft-t illeti meg. 
 

7.  Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 
Gyulakeszi, 2017. augusztus 15. 

 
 
  Szennyainé Kovács Veronika         Gárdos Tamás 
 polgármester      Floreat 2006 Kft.ügyvezetője 
 
A kötelezettségvállalással egyetértek: 
Gyulakeszi, 2017. augusztus 15. 
 

dr. Németh Mária Anita 
jegyző 

 
Ellenjegyezte: 
Gyulakeszi, 2017. augusztus 15. 
 
 

Schönherrné Pokó Ildikó 
pénzügyi irodavezető 

 


	HATÁROZATI JAVASLAT

