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vállalkozási szerződés

Mely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (képviseli: Ruck Márlon
polgármester) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér I, mint megrendelő (továbbiakban:

Megrendelő),

valamint

Medgyesegyházi KÚ;SZ Közművelődési, Elelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (képviseli: Horváth LászIó ügyvezető) 5666 Medgyesegyháza. Kossuth
tér 25. cg.:04-09-011783, adószáma: 23953538-2-04.) mint váIIalkoző (továbbiakban:
Vállalkozó) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Vállalkozó Megrendelő 100 oÁ-os tulajdonát képező gazdasági társasága, melyet
önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok hatékonyabb, gazdaságosabb formában
történó ellátása, működtetése érdekében alapított 8612012. (IV.24.) Kt. számú határozatával.
Kft feladatait a 2012. május 15-én kelt és többször módosított feladat-ellátási szerződés
keretében láqa eL, így az önkormanyzat fenntartásában működő intózmények gyermek
étkeztetésének feladatait is. A feladatellátáshoz az Önkormányzat térítésmentesen biztosította
a szükséges ingatlanok és eszközök használatát,
2013. januar 1 napjától megváltozott az önkormanyzati fe|adatok állami finanszírozásának
módja.
A Magyar Allamkincstárral történt egyeztetés alapjén egyértelművé vált, hogy az
Önkormanyzat részére a gyermekélelmezési feladatok ellátására biztosított forrást csak és

kizírőlag az önkormányzat által beszedett térítési díjak és a gyermekétkeztetésre fordított
önkormányzatnál megjelenő köttségek különbségét fogadják el megfeleiően felhasználtként.
Fentiek alapján a Kft. részére átadott működési támogatást nem tudjuk elszámolni a
feladatfinanszírozás költségeiként, így vásárolt szolgáltatásként kerülne kifizetésre az összeg
jelen vállalkozási szerződésben foglaltak szerint a Kft. számléaása alapján.

1. A Megrendelő megrendeli, Y,áIlalkozó elvállalja az Önkormányzat fenntartásában lévő
Medg}esegyhíni Yarázserdő Ovoda tntéim€iy és az önkorrnáiyzai működtetésébén lévő
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Általá.,os Iskotájának gyermek étkeztetési
feladatait.

2. A vál|alkozási szerződés részét képezi az ételek elkészítéséntűI az ételadagok kiszállítása
az ővodai székhely (Medgyese gyhéaa, Hősök u.2.), illetve telephelyre (Bánkút, Kossuth u.

I2.), az iskolai tíz&ai kiszállítása az iskolai székhely (Medgyesegyháza, Luther u.7.),
illetve telephelyre (Medgyesegybáza, Jókai u. 4.), az iskolai ebéd és uzsonna biztosítása a

Medgyesegyhéaa, Jókai u. 3. szám alatti ebédlőben. A teliesítési helyekre az étel pontos,

szakszerű kiszállítása, a szállítő eszközök és edények biztosítása a Vállalkozó feladata.
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3. Vállalkoző az ételek árképzésének meghatározásakor a vonatkozó hatályos jogszabályok
szerint köteles eljámi. A nyersanyagnorTna meghatározásara Vállalkoző minden év február
hó végéig tesz javaslatot, melyet az önkorményzat helyi rendeletben fogad el, illetve
hataroz meg.

4. Vállalkozási díj összege ételadagonként a rendeletben meghatározott nyersanyagnorma +

60 oÁ rezslköltség + Afa összegben kerül meghatározásra.

5, Felek a vállalkozási díj mértékét közös megegyezéssel a nyersanyagnoíma
meghatár ozásával e gy időben módosíthatj ák.

6. Az ételadagok megrendelése az iskola, illetve az ővoda adatszolgáItatása alapján történik.

7, Megrendelő a szo|gáltatás ellenétékét havonta utőlag az intézmények által igazolt
teljesítést követően számla ellenében akézhezvételt követó 8 napon belül banki átutalással
egyenlíti ki Vállalkoző részére.

8. Vállalkoző az általános irttézményi közétkeztetésen túl igény esetén vállalja a diétás,
speciális (liszt étzékeny,laktőz érzékeny gyermekeknek) gyermekétkeztetést is.

9. A tevékenység ellátásához sztikséges hatósági engedélyek beszerzése, a konyha
jogszabályoknak megfelelő működtetése Vállalkozó kötelezettsége. Az élelmezési
nyersanyagok beszerzése a Vállalkozó feladata.

10. Vállalkoző váIIaIja, hogy az ét|apot hetente előre elkészítí. és azintézményekbe eljuttada,
az étel minőségével kapcsolato§ panaszokat, észrevételeket kivizsgálj a.

11. Felek jelen megállapodás határozatIan időre kötik rendelkezéseit visszamenőleg 2013.
jarruar 1. napjától alka|mazzák.

12. Felek jelen megállapodást indokolás nélkül 6 hónapos felmondási idővel szolgalmi
időszakon kívüli fiúlius 1-augusztus 31.) időpontra mondhatják fel.

13. Jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgari Törvénykönyv
rendelkezé sei az irányadók.

Szerződő Fciek jeieli szerzódési; mint akaraiuirkai mintienben megegyezőr, eioivasás és
értelmezés után saját kezűleg és jóváhagyőlragaláírjék.

Medgyesegyháza, Z0 13 . április 26.
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Megrendelő képviseletében
Ruck Márton pdigármestert

Vállalkozó képviseletében
Horváth Lászlő ügyvezető
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