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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium gyermekeinek étkeztetését 2017. 
szeptember 1-től 2018. június 15-ig Molnár László egyéni vállalkozó biztosította. 
Annak érdekében, hogy ez év szeptember 1-től zökkenőmentesen folytatódjon az étkeztetési 
feladatok ellátása árajánlatot kértünk négy szolgáltatótól. Az ajánlattételi határidőt 2018. 
július 31-ében határoztuk meg. A szolgáltatás biztosítását 2018. szeptember 1-től 2019. június 
15-ig kértük, illetve lehetőséget adtunk a tálalókonyha üzemeltetésével és anélkül történő 
rezsikulcs meghatározására. A szolgáltatás értéke nem éri el az uniós értékhatárt, így nem 
közbeszerzés köteles. Az ajánlattételi határidőre 2 ajánlat érkezett. Egyben a tálalókonyha 
üzemeltetése és az étel kiszállítása nélkül, egyben a tálalókonyha üzemeltetésével tettek 
ajánlatot. (ajánlatok mellékelve) 
 
A tálalókonyha üzemeltetését is vállaló ajánlatában meghatározott rezsikulcs 80 %. 
A tálalókonyha üzemeltetését és az étel kiszállítását nem vállaló ajánlatában a rezsikulcs 
90 %. A második ajánlat esetében figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy a 
tálalókonyha üzemeltetése és az élelem szállítása további terhet róna az 
önkormányzatra, amely így jelentősen növelné a költségeinket. 
Fentiek ismeretében megállapítható, hogy a tálalókonyha üzemeltetését is vállaló 
ajánlattevő ajánlata lényegesen előnyösebb a másik ajánlattevő ajánlatánál. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a javaslatot, miszerint a Pásztói 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium gyermekeinek étkeztetését a tálalókonyha 
üzemeltetésével együtt 2018. szeptember 1-től a 2019. június 15-ig Molnár László egyéni 
vállalkozó biztosítsa. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Pásztó, 2018. augusztus 23. 
 
 
 
 
 

Bartus László 
Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály 

Vezetője 
 

           Határozati javaslat törvényes! 
  
 
                      Dr. Gajdics Gábor 
                               jegyző 
 



 
Iktatószám:……………/2018. 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35., 
adószám: 15735313-2-12, bankszámlaszám: 11741024-15450827) képviseli: Farkas Attila 
polgármester (továbbiakban : Megrendelő), 
másrészről Molnár László egyéni vállalkozó (székhely: 3060 Pásztó, Kishegy utca 27.; 
adószám: 60815927-2-32; bankszámlaszám: 62100308-11035068) képviseli: Molnár László 
(továbbiakban: Szolgáltató), 
harmadrészről a Salgótarjáni Tankerületi Központ  (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
adószám: 15762568-2-12, bankszámlaszám: 10037005-00330613-00000000) képviseli: 
Simon Tibor tankerületi igazgató (továbbiakban: Intézmény fenntartója) 
valamint a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (3060 Pásztó, Fő utca 138.; 
adószáma: 15799658-2-41 bankszámlaszám:10037005-00331683-00000000) képviseli: Dr. 
Komáromi Katalin intézményvezető (étkezést igénybe vevő Intézmény továbbiakban 
Intézmény) 
(továbbiakban együttesen: felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 

I. Általános rendelkezések 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) az alábbiak szerint határozza meg a települési önkormányzat, valamint 
egyéb fenntartású intézmények által a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan kötelezően 
ellátandó feladatot: 
A Gyvt. 21/A. § (1) bek. b) pontja alapján, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem 
rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben 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. 
A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdés ab) pontjában foglaltakra tekintettel a települési önkormányzat 
biztosítja a gyermekétkeztetést a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az 
állami szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában, a továbbiakban együtt: 
köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben. 
A Gyvt. 21/A. § (4) bekezdésben megfogalmazottak szerint a bentlakásos intézményben az 
intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell az óvodai nevelési napokon és az 
iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és az óvodai nevelési napokon és az 
iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és 
uzsonna kisétkezéseket. 
A Gyvt. 21/A. § (5) bekezdése alapján a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja a 
szakosított szociális ellátást nyújtó és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény az 
intézményben elhelyezett gyermekek részére, a települési önkormányzat pedig a 
közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett 
gyermekek részére. 
 
A jogszabály rendelkezése alapján a gyermekétkeztetés feltételeinek biztosítására felek az 
alábbi megállapodást kötik. 



 
 

II. A szerződés tárgya 
 

2.1. Az Intézményben 2018. szeptember 1-jétől kezdődően a gyermekek számára napi 
háromszori (napközis óvoda, iskola), illetve ötszöri (gyermekotthon, kollégium) 
étkezést biztosít az előre megrendelt létszám alapján, a Szolgáltató.  

 
III.  A felek jogai és kötelezettségei 

 
3.1. A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő és az Intézmény a 

gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatát 2018. szeptember 1-jétől a Szolgáltató 
által üzemeltetett adagolókonyhából látja el, illetve az élelmezést a fentebb 
megnevezett Szolgáltatótól rendeli meg  

 
3.2. A felek rögzítik, hogy az étkeztetést biztosító konyha helyiségei az állam 

tulajdonában vannak, az eszközöket a megrendelő, a konyhai alkalmazottakat a 
Szolgáltató biztosítja. 

 
3.3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő és az Intézmény részére, 

azok írásos megrendelése (heti megrendelő nyomtatvány 1. sz. melléklet) alapján 
étkeztetést biztosít az érintettek számára. A megrendeléssel összefüggő kapcsolattartó 
személyek: 

 
  Megrendelő részéről: Nagy Gyuláné 
  Szolgáltató részéről: Molnár Szabolcs 
  Intézmény részéről: Gyetvánné Sándor Brigitta 
 

3.4. Az étkeztetés nyersanyagköltségének alapját képező nyersanyag norma összegét 
minden évben Pásztó Város Önkormányzat Képviselőtestülete állapítja meg. Jelen 
megállapodás 3. sz. melléklete. 

 
3.5. A Szolgáltató közös megegyezés alapján megállapított, 80 %-os rezsikulcsot 

érvényesít az árak kialakításánál. 
 

3.6. A tényleges havi adagszám alapján a Megrendelő és a Szolgáltató elszámolást készít 
a Megrendelő által leigazolt havi adagösszesítő (2. sz. melléklet) tartalmának 
megfelelően. Az elszámolás alapján a Szolgáltató a tárgyhót követő hónap 5-ig 
kiszámlázza a Megrendelő felé az összeget. Általánosan fizetési határidőként a 
Megrendelő, az Intézmény és a Szolgáltató 15 naptári napot köt ki. 

 
3.7. A felek megállapodása alapján a konyha területének használója a Szolgáltató. Az 

étkeztetési feladatok ellátása érdekében az Intézmény a Szolgáltató rendelkezésére 
bocsátja az étkeztetési feladatok ellátásához szükséges helységet. A rendelkezésre 
bocsátott helységekkel összefüggő közüzemi költségek (víz, csatorna, áram, gáz) a 
Szolgáltatót terhelik. A közüzemi szolgáltatókkal közvetlen kapcsolatban az 
Intézmény áll. A közüzemi szolgáltatók által kiállított számlákat az Intézmény 
fenntartója egyenlíti ki. Ezekből a számlákból a Szolgáltatót terhelő részt az 
Intézmény fenntartója továbbszámlázza az almérők alapján mutatott fogyasztás 



szerint. Az almérőket az Intézmény és a Szolgáltató minden hónap utolsó napján, 
közösen kötelesek leolvasni. 

 
A leolvasással összefüggő kapcsolattartó személyek: 
 Intézmény részéről: Gyetvánné Sándor Brigitta 
 Szolgáltató részéről: Molnár Szabolcs 
 

3.8. A leolvasott értékeket írásban rögzítik. A fogyasztás alapján kiállított számlát az 
Intézmény eljuttatja a Szolgáltató részére. Az abban rögzített fizetési határidőt a 
Szolgáltató köteles betartani. A fűtés díjának továbbszámlázása tartalmazza a 
teljesítménydíj arányos részét is. Az étkeztetéssel összefüggő szemétszállítással 
kapcsolatos feladatok (szolgáltatóval kapcsolatos szerződéskötés, fizetés stb.) a 
Szolgáltatót terhelik. 

 
3.9. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelkezésre bocsátott ingatlan részek 

szakhatósági megfeleltetéséért (pl. HACCP) valamint folyamatos karbantartásáért 
teljes körűen felelős. A vagyonvédelem biztosításáról ezen eszközök vonatkozásában 
köteles teljes körűen gondoskodni. 

 
3.10. A Megrendelő és a Szolgáltató rögzíti, hogy az Intézmény alapfeladat ellátásának 

részét képező étkeztetések szállítási időpontjai a következők: 
 
 reggeli:  előző nap 16.00 óra 
 tízórai:  előző nap 16.00 óra 
 ebéd:  11 óra 
 uzsonna:  11 óra 
 vacsora:  16 óra 
 

3.11. Szolgáltató köteles a Megrendelő és az Intézmény igénye alapján a rögzített 
időpontokban az étkeztetést biztosítani. Az ételek kiosztásáért a Szolgáltató, az 
ellátottak étkeztetésének pontos mennyiségi megrendeléséért a Megrendelő és az 
Intézmény a felelős. 

 
3.12.  A következő hét étkeztetésével összefüggő adagszámot és egyéb sajátosságokat (pl. 

diéta) az Intézmény az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (1. sz. melléklet) 
minden hét péntekéig a Szolgáltató képviselője részére átadja. Kivételt képeznek a 
rendkívüli feltételek. Az esetleges változásokat a Megrendelő és az Intézmény előző 
nap 12 óráig lejelenti a Szolgáltató képviselőjének, amit a Szolgáltató köteles a 
számlázáskor figyelembe venni. A Szolgáltató képviselője a következő heti étlapot 
megelőző hét péntekéig átadja a Megrendelő és az Intézmény képviselőjének. 

 
3.13. A Szolgáltató gondoskodik a területileg illetékes népegészségügyi szakigazgatási 

szerv valamint egyéb szükséges szakhatósági engedéllyel rendelkező készétel 
kiszállításához szükséges gépkocsi biztosításáról. Felelősséget vállal a szakszerű 
kiszállítások feltételeinek megteremtéséért. 

 
3.14. Az élelmezési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása érdekében az 

Intézményhez tartozó területeken való átjárást az Intézmény köteles biztosítani. A 
Szolgáltató szigorúan betartja, ill. betartatja a kulcskezelési szabályokat az általa 



használt területeken. A Szolgáltató kinyilvánítja, hogy tevékenysége során törekszik 
arra, hogy lehetőség szerint nem zavarja az ellátottak napi életvitelét. 
 
 
 

IV. A megállapodás időtartama 
 

4.1. A megállapodást a felek határozott időre 2018. szeptember 1-től 2019. június 15-ig 
kötik, de rendelkezései addig maradnak hatályban, ameddig a gyermekétkeztetési 
feladatok ellátását a jogszabály önkormányzati hatáskörbe sorolja. A megállapodást a 
felek a tanév/nevelési év utolsó napjával felmondhatják. 

 
V. Egyéb rendelkezések 

 
5.1. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás fennállása alatt együttműködnek, a 

feladat ellátásával kapcsolatban minden szükséges, lényeges információt, adatot 
közölnek, illetve átadnak egymásnak. 
 

5.2. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
5.3. A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a Megrendelő és a Szolgáltató 

megkísérli békés úton rendezni. 
 

5.4. Amennyiben a vita közvetlen egyeztetés útján történő rendezése meghiúsul, úgy a 
jogvitában kikötik – a pertárgy értékétől függően – a Pásztói Járásbíróság, illetőleg a 
Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
A megállapodás 5 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Szolgáltatót, 2 példány a 
Megrendelőt, 1 példány a Salgótarjáni Tankerületi Központot, 1 példány az Intézményt illeti 
meg. 

Fenti együttműködési megállapodást a felek megismerték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írják alá. 
 
Pásztó, 2018. szeptember 3.  
 
 
 ……………………………….           ...........................................................................  

Pásztó Városi Önkormányzat 
Farkas Attila 
polgármester 

Molnár László 
ev. 

szolgáltató 
 
 
 ……………………………….          ...................................................................  
 Pásztói EGYMI és Gyermekotthon      Salgótarjáni Tankerületi Központ 
   Simon Tibor 
                    intézményvezető tankerületi igazgató 
 
Ellenjegyzem: 



 
          ................................                                             ……………………... 
    pénzügyi ellenjegyző                                          pénzügyi ellenjegyző  
  Pásztó Városi Önkormányzat                                  Salgótarjáni Tankerületi Központ                 
                    
 
Tisztelt …………………………! 1. sz. melléklet 
 
Az …………………………………… megrendeli Önöktől a Pásztói Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola és Kollégium diákjai részére a 20…………… - 20…………….. közötti 

időszakra a következő adagokat: 

 
 

Időszak Étkezési napok 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

Reggeli        

Tízórai        
Ebéd        

Uzsonna        

Vacsora        
 
Megjegyzés: (diéta, rendkívüli feltételek esetén) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt, …………………………. 



 
 
 



2. sz. melléklet 

 
 
 
 

Pásztói EGYMI és Gyermekotthon  
Nap/         

étkezés Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora  
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
27.            
28.            
29.            
30.            
31.            
Összesen       
Adagár       
Összesen       
*……… %       
*127 %       
Végösszeg Ft-
ban)            
       
Dátum:…………………………. Aláírás:……………………………  
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