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Tisztelt Képviselő-testület! 

2017. október 9-i ülésén döntött a Képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést ellátó 
szolgáltató kiválasztásáról. Az előterjesztés részeként jóváhagyta a megkötendő szerződést is. 
A kiválasztott szpolgáltató, Hungast Vital Kft. javaslatot tett arra, hogy néhány plusz pont 
kerüljön bele a szerződésbe, melyek mint az önkormányzat, mint a szolgáltató szempontjából 
is indokoltak, mindkettőnek azonos érdeke, hogy részletesebben szabályozza a szolgáltatást. 
 
Javaslom az előterjesztéshez csatolt, pontosított, kiegészített szerződés elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a szünidei gyermekétkeztetés 
tárgyában kötendő szerződés melléklet szerinti pontosításával, kiegészítésével. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Pásztó, 2017. október 19. 
 
 

Bartus László 
Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály 

Vezetője 
           Határozati javaslat törvényes!  
 
                      Dr. Gajdics Gábor 
                               jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vállalkozási szerződés 
 
 
 

Amely létrejött egyrészről a  
Pásztó Városi Önkormányzat  
3060 Pásztó, Kölcsey utca. 35.,  
adószám: 15735313-2-12  
képviseli: Dömsödi Gábor polgármester,  
/továbbiakban: Megrendelő/  
 
másrészről a 
Hungast Vital Kft.  
1143 Budapest Ilka utca 31.  
cégjegyzékszám  01-09-260385 
adószám: 10798274-2-44  
képviseli: Komáromi Csaba és Herczeg Csaba ügyvezetők  
Bankszámlaszám: 13100007-02066220-00253486 (BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe)  
/továbbiakban: Szolgáltató/,  
 
között, az alábbi feltételekkel: 
 
Megrendelő Önkormányzat kötelezettsége a szociálisan rászoruló gyermekek étkezésének 
biztosítása a tanév őszi, téli, tavaszi és nyári szüneteiben is. 
 

1.  A fentiek érdekében Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig elvállalja az érintett 
gyermekek részére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetést napi egyszeri meleg étel 
formájában a  
   2017. október 30. és 2017. november 3.  
                                 2017. december 27. és 2018.január 2.  
                                2018. március 29. és 2018. április 2.  
                                  2018. június 18. és 2018. augusztus 31.  
• közötti időszakokban, munkanapokon. A szolgáltatás időtartama: összesen 65 

munkanap.  
 

2. Szolgáltató elfogadja a megrendelést az alábbi paraméterek szerint: 
• Tervezett adagszám: napi 179 adag (szünetek között a létszám változhat) 
• 1 adag ebéd ára: nettó 346,5 Ft + 27% ÁFA=bruttó 440 Ft/fő/nap  
• Az étkezés biztosítása az ellátottak saját ételhordójába történő adagolással, 

kétfogásos meleg ebéddel történik.  
• Az ebédosztás helye: Tittel Pál Kollégium főzőkonyhája 
• Ebédosztás ideje: 11.30-13.00 óráig 

 
3. Ebédosztás módja: Önkormányzat által biztosított lista szerint. A megrendelés 

feladása normál és diétás szerinti részletezéssel történik. A rendelés mennyisége napi 
szinten változhat. Pótrendelésre és lemondásra a tárgynapot megelőző 10 óráig van 
lehetőség. 
 

4. Fizetés módja: Szolgáltató által kibocsátott számla ellenében átutalással, fizetési 
határidő: az adott szünetet érintő szolgáltatás utolsó napját követő 8 napon belül. 



5. Szolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan változásról, rendkívüli eseményről 
értesíteni, amely jelen szerződés tartalmára érdemi hatással van, és egyeztetést, illetve 
további intézkedést igényel. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt feladatainak 
ellátásában akadályoztatva van, köteles azt a Megrendelőnek haladéktalanul 
bejelenteni. 
 

6. Felek kikötik, hogy előleg fizetésére nincs lehetőség. A jelen szerződésben megjelölt 
ártól a felek csak közös megegyezéssel térhetnek el. 
 

7. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben foglaltaknak folyamatosan 
megfelelő színvonalon eleget tesz. Az esetleges minőségi vagy mennyiségi 
reklamációkra azonnal érdemben intézkedik. Az ételkészítés során, valamint az ételek 
tálalásánál a vonatkozó közegészségügyi előírásokat, szabályokat betartja. 
 

8. Jelen szerződés csak közös megegyezéssel, a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal 
és annak elfogadásával módosítható. 
 

9. Jelen szerződés megszűnik,   
- a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,  
- a felek közös megegyezése esetén,  
- valamint rendkívüli felmondással (a szerződés súlyos, nem orvosolt vagy 

nem orvosolható megszegése esetén: a szállítás többszöri elmaradása vagy 
késedelme, a közegészségügyi hatóságok súlyos kifogása). 

 
A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő bármely vitát megkísérlik békés 
úton rendezni. Sikertelen egyeztetés esetén a Pásztói Járásbíróság illetékességét jelölik 
meg. 
 
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013.évi V. tv. vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
11. A felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 
 
Pásztó, 2017. október 26. 

 
 

 
………………………………….. 
             Dömsödi Gábor 
               polgármester 
               Megrendelő 

………….………            ………………….. 
Komáromi Csaba                 Herczeg Csaba 
     ügyvezető                             ügyvezető 
                     Hungast Vital Kft. 
                        Szolgáltató 

 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
……………………………………. 
       Juhászné Mustó Mária 
        pénzügyi ellenjegyző 
           Megrendelő 
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