
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

POLGÁRMESTERE 

8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. 

TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055 

E-MAIL: polghiv@marcali.hu 

Ügyiratszám: 10.681/26/2014. 

Ügyintéző: Bereczk Balázs 

 

 

 

21. számú előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET  

2015. DECEMBER 17-I ÜLÉSÉRE 

MARCALI VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓINAK 2016. ÉVI GYERMEKÉTKEZTETÉSÉRŐL 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Marcali Város Önkormányzata 2014. október 10-én meghívásos közbeszerzési eljárást indított 

„Marcali Város általános iskolás tanulóinak gyermekétkeztetése 2015. évben” címen. Az 

eljárás eredményeképpen 2015. január 1-től 2015. december 31-ig a „GYÉK 2000.” Kft. 

(8700 Marcali, Marczali H. u. 8.) biztosította a marcali általános iskolás korú gyermekek 

étkeztetését a tanítási napokhoz igazodva.  

 

A 2015. november 1-én hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

111.§ c) pontja alapján nincs szükség közbeszerzési eljárás lefolytatására a szállodai és 

éttermi szolgáltatások esetében, amennyiben a beszerzés értéke nem éri el az uniós beszerzési 

értékhatárt. 55524000-9 CPV kóddal a felsorolásban az iskolai élelmezési szolgáltatások is 

szerepelnek. Az uniós közbeszerzési értékhatár Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 69.§ (1) c) pontja alapján az élelmezési 

tevékenységre vonatkozóan 750.000 euro. 

 

Az általános iskolások étkeztetésére a Kbt. változásait figyelembe véve a jelenleg hatályban 

lévő „Szolgáltatási szerződés gyermekétkeztetés biztosítására” szerződés 2016. június 30-ig a 

jelenlegi szolgáltatóval meghosszabbítható az előterjesztéshez mellékelt formában. A 

szerződésben mindkét fél által a 2015. évre vállalt feltételek hatályban maradnak, a szerződés 

időtartama változik. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Város általános iskolás 

tanulóinak 2016. évi gyermekétkeztetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta. Felhatalmazza a 

polgármestert, az előterjesztéshez mellékelt „Szolgáltatási szerződés gyermekétkeztetés 

biztosítására” megnevezésű szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

 

Marcali, 2015. december 15. 

Dr. Sütő László s.k. 

     polgármester 

mailto:polghiv@marcali.hu


SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA 

 

amely létrejött egyrészről  

Név: 
GYÉK 2000 GYERMEKÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ KFT. 

Képviseli: GELENCSÉR RÓBERT ÜGYVEZETŐ 

Székhely: 8700 MARCALI, MARCZALI H. U. 8. 

Elérhetőség: 

tel.: 85/510-012 

fax.: 85/510-012 

e-

mail: 
postmaster@gyek2000.t-online.hu 

Adószám: 11927363-2-14 

Bankszámlaszám: 66900038-10003918 

 

Mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), másrészről 

Név: MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviseli: DR. SÜTŐ LÁSZLÓ, polgármester 

Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Elérhetőség: 

tel.: 85/501-072 

fax.: 85/501-055 

e-

mail: 
polghiv@marcali.hu  

Adószám: 15396822-2-14 

Bankszámlaszám: 10403947-39411321-00000000 (K&H Bank Zrt.) 

 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő; a továbbiakban együttesen: Felek) között, az 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

Preambulum 

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 

Harmadik része (Kbt. 122. § (1) bek. b) pontja) szerinti meghívásos közbeszerzési eljárást 

folytatott le a „Marcali város általános iskolás tanulóinak gyermekétkeztetése 2015. évben” 

tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett. 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1.1. A szerződés tárgya: Marcali város általános iskolás tanulóinak gyermekétkeztetése 

20165. január 1-20165. június 30.december 31. napjáig terjedő időtartamban. Az 

igénybevevők életkora: 6-15 év. 

mailto:polghiv@marcali.hu
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1.2. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbiakban részletezett 

feladatok elvégzését a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.  

1.3. Vállalkozó köteles az üzemeltetésében lévő főzőkonyhán a közbeszerzési eljárást 

megindító felhívás II.2.1) pontjában meghatározott adag készételt a mindenkori 

hatályos jogszabályokban foglalt minőségi és mennyiségi követelményeknek 

megfelelően elkészíteni, kiszállítani a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott 

teljesítési helyekre és ott megfelelően felszolgálni.  

1.4. Tízórainál és uzsonnánál Vállalkozó az osztályokban tanuló gyermekek száma alapján 

összeállított étkezési csomagot osztályonként az 4.1. a) és c) pontban meghatározott 

intézménybe szállítja ki, a Vállalkozó által biztosított étel dobozokban. 

1.5. A tízórai és uzsonna összeállításánál Vállalkozónak figyelembe kell vennie, hogy az 

intézményekben iskola tej és iskola gyümölcs program működik, így ezen termékekkel 

csökkentetten kell megajánlania szolgáltatását. 

1.6. Vállalkozó köteles minden ételmaradék, főzési melléktermék, hulladék 

megsemmisítéséről, vagy biztonságos elszállításáról és a kötelező rovar- és rágcsáló-

mentesítéséről gondoskodni. 

1.7. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges 

- az ételkészítéshez, szállításhoz és tálaláshoz mindenben megfelelő - eszközöket és 

személyzetet biztosítani.  

1.8. Vállalkozó mindenkor köteles gondoskodni a saját költségén az élelmiszer ellátásról és 

az élelmiszerek tárolásáról és tartalékolásáról.  

1.9. Vállalkozó az ebédeltetési helyszíneket (4.1. pont) érintő takarítási, tisztántartási 

feladatokat maga látja el, saját költségén. 

1.10. Vállalkozónak a szolgáltatás teljes időtartama alatt rendelkeznie kell - a melegkonyha 

és a két tálalókonyha (4.1. pont) működtetésére vonatkozó működési engedéllyel. 

1.11. Vállalkozó a szolgáltatás nyújtása során köteles betartani a tevékenység ellátására 

vonatkozó mindenkor hatályos valamennyi jogszabályi előírást. 

1.12. Vállalkozó köteles a szolgáltatás időtartama alatt a HACCP előírásainak megfelelő 

szolgáltatást nyújtani. A szerződés teljesítése során folyamatosan fenn kell tartania 

HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerét (folyamatosan érvényes tanúsítvánnyal kell 

rendelkeznie). 

1.13. Vállalkozó köteles a szolgáltatás megkezdése előtt tevékenységére vonatkozóan – a 

közétkeztetési szolgáltatás teljes egészére kiterjedő -, legalább 10 millió Ft/év összegű 

és káreseményenként legalább 2 millió Ft nagyságú, étkeztetésre vonatkozó 

felelősségbiztosítást kötni, valamint azt a szolgáltatás teljes időtartama alatt 

fenntartani.  

1.14. Megrendelő az adagokra vonatkozó konkrét megrendelését írásban, a tárgynapot 

megelőző nap 10.00 óráig adja át Vállalkozónak.  

1.15. Megrendelő jogosult a megrendelt adagmennyiséget módosítani az alábbiaknak 

megfelelően:  

 Pótmegrendelést a tízórai vonatkozásában tárgynap reggel 07.00 óráig kell írásban 

átadni a Vállalkozónak. 

 Az ebédre és uzsonnára vonatkozó pótmegrendelést a tárgynap 10.00 óráig kell 

írásban átadni a Vállalkozónak. 
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1.16. Vállalkozó tevékenységét Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. 

1.17. Vállalkozó a 4.1. pont szerinti intézmény vezetőjével megállapodásban rögzíti az 

étkeztetés rendjével és időpontjaival kapcsolatos kötelezettségeit. 

1.18. Vállalkozó a tevékenységéről a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. decemberi ülésén köteles beszámolni.  

 

2. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

 

2.1. Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő az igénybevevők száma és a jelen 

szerződés 1. számú melléklete alapján kiszámított díjat téríti. 

2.2. Az igénybe vett szolgáltatás nyersanyag költségét az igénybevevőktől Megrendelő 

szedi be. 

2.3. Vállalkozó a 2.1- 2.2. pontban meghatározott díjra vonatkozóan - a Megrendelő által 

kiállított teljesítésigazolás alapján - havonta utólag, tárgyhót követő hó 10. napjáig 

nyújthatja be számláját, amelynek ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételét 

követően - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt 

rendelkezések figyelembe vételével - a Vállalkozó számlájára történő átutalással 

egyenlíti ki. Az átutalás a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § 

(3) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 32 napos 

fizetési határidővel történik. 

2.4. Vállalkozó a számláját az alábbi részletezéssel köteles kiállítani:  

 háromszor étkező teljes árat fizető (fő) 

 háromszor étkező 50%-os támogatással (fő) 

 háromszor étkező 100%-os támogatással (fő) 

 egyszer étkező teljes árat fizető (fő) 

 egyszer étkező 50%-os támogatással (fő) 

 egyszer étkező 100%-os támogatással (fő) 

2.5. Vállalkozó térítésmentesen biztosítja a 4.1. a) pontban megjelölt helyszínre a tízórai és 

uzsonna, a 4.1. c) pontban megjelölt helyszínre a tízórai, ebéd és uzsonna kiszállítását. 

2.6. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés alapján történő kifizetések teljesítése 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a hatálya alá esik (a 

havi nettó 200 ezer Ft-ot meghaladó kifizetések feltétele nemleges adóigazolás 

benyújtása, vagy az APEH köztartozásmentes adatbázisában történő szereplés), 

továbbá a kifizetésekre a Kbt. releváns rendelkezései is vonatkoznak.  

2.7. Megrendelő – a Kbt. 124. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének eleget 

téve – előírja, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 

pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

 

3. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
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3.1. Megrendelő meghiúsulási kötbért ír elő arra az esetre, ha 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 mértékű meghiúsulási 

kötbérre jogosult. 

3.2. Megrendelő késedelmi kötbért ír elő arra az esetre, ha Vállalkozó késedelmesen 

teljesít vagyis a teljesítést nem az előírt időpontban (legfeljebb 45 perces tűréshatár 

mellett) végzi el. Ebben az esetben Vállalkozó kötbérként a leadott és visszaigazolt, 

késedelmes teljesítéssel érintett napi megrendelésnek megfelelő összeget köteles 

megfizetni. 

3.3. Megrendelő hibás teljesítési kötbért ír elő arra az esetre, ha 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. 

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

annak összegét Megrendelő jogosult a szerződésszegés napját követően benyújtott első 

számlából (majd az azt követő számlákból) visszatartani és levonni. 

3.5. Felek mindkét kötbér tekintetében rögzítik, hogy a kötbér esetleges felmerülése esetén 

annak megfizetése Vállalkozót nem mentesíti a szerződésszegése folytán Megrendelőt 

megillető egyéb polgári jogi igények teljesítése alól. Ennek megfelelően, amennyiben 

az adott szerződésszegésből (hibás teljesítés, késedelmes teljesítés) a Megrendelőt érő 

kár összege meghaladja az adott kötbér mértékét, úgy Megrendelő jogosult a kötbért is 

és a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni Vállalkozó felé. 

 

 

4. A TELJESÍTÉS HELYE, A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

4.1. A teljesítési helye:  

a) a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelye (8700 

Marcali, Széchenyi u. 60.) az itt tanulók esetében a tízórai és uzsonna vonatkozásában; 

b) a Vállalkozó üzemeltetésében lévő - 8700 Marcali, Marczali H. u. 8. szám alatti - 

ebédlő a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola székhelyén 

(8700 Marcali, Széchenyi u. 60.) tanulók esetében az ebéd vonatkozásában; 

c) a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolában (8700 Marcali, Mikszáth Kálmán u. 

10.) lévő tálalókonyha és ebédlőhelyiség, az e tagintézményben lévő tanulók 

ebédjének vonatkozásában, illetve ezen tagintézmény a tízórai és az uzsonna 

vonatkozásában. 

4.2. A szerződés hatálya: 20165. január 1. napjától 20165. júniusdecember 301. napjáig.   

 

5. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

5.1. Jelen szerződés a 4.2. pontban foglalt határozott időtartam lejárta előtt csak valamelyik 

Fél súlyos szerződésszegésének következtében, rendkívüli felmondással szüntethető 

meg. 
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5.2. A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha  

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott valamely feltétel;  

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott valamely feltétel.   

5.3. A szerződés megszűnése esetén Felek egymással elszámolnak, továbbá az a fél, 

amelynek oldalán a megszűnésre okot adó körülmény felmerült, köteles megtéríteni a 

másik félnek a szerződés megszűnése kapcsán keletkezett valamennyi költségét, kárát, 

ide nem értve Vállalkozó elmaradt hasznát. 

 

6. EGYEBEK 

 

6.1. A Felek megállapítják, hogy jelen szerződést – különös tekintettel az árra, a Felek 

jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 132. §-ának 

figyelembe vételével módosíthatják. 

6.2. Megrendelő – a Kbt. 124. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének eleget 

téve – előírja, hogy Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125. § 

(5) bekezdése szerinti ügyletekről – részletesen lásd az 5.2. pontot - Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni.  

6.3. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy 

végrehajthatatlannak minősül, az a szerződés többi rendelkezésének jogszerűségét, 

érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti.  

6.4. Jelen szerződés – a Kbt. 80. §-ban foglaltak szerinti kivétellel – nyilvános, annak 

tartalma közérdekű adatnak minősül. 

6.4.6.5.A Felek közötti kapcsolattartásra jogosult személyek (a szerződés teljes időtartama 

alatt a kapcsolattartókkal összefüggő adatváltozást Felek nem tekintik 

szerződésmódosításnak): 

 

MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE 

NÉV BERECZK BALÁZS  

CÍM 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. 

TEL./FAX 
85/501-035 

FAX: 85/501-055 

E-MAIL bereczk.balazs@marcali.hu 

Formázott: Behúzás: Bal:  -0,02 cm,
Többszintű + Szint: 2 + Számozás
stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdő sorszám: 1
+ Igazítás: Bal oldalt + Igazítás:  4,75
cm + Behúzás:  6,02 cm

mailto:bereczk.balazs@marcali.hu
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VÁLLALKOZÓ KÉPVISELŐJE 

NÉV GELENCSÉR RÓBERT ÜGYVEZETŐ 

CÍM 8700 MARCALI, MUNKÁCSY U. 29. 

TEL./FAX 85/510-012 

E-MAIL POSTMASTER@GYEK2000.T-ONLINE.HU 

 

6.5.6.6.A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket 

elsősorban peren kívüli tárgyalás és egyeztetés útján kívánják rendezni. Az egyeztetés 

eredménytelensége esetén a Felek alávetik magukat a Kaposvári Törvényszék 

illetékességének, illetve helyi bírósági hatáskörbe tartozó vita esetén a Marcali 

Járásbíróság illetékességének. 

6.6.6.7.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok előírásai, valamint a szerződéskötés alapját képező közbeszerzési eljárás 

iratanyagai (különösen az eljárást megindító felhívás, a kiegészítő iratok, az 

ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció rendelkezései, az ajánlattevő kérdéseire 

adott válaszok, Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlata) az irányadóak. 

6.7.6.8.A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés 

hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. 

 

 

 

Marcali, 2015. december … 

 

 

………………………………………… 

Marcali, 2015. december … 

 

 

………………………………………… 

DR. SÜTŐ LÁSZLÓ 

polgármester 

Megrendelő 

……………………. 

GELENCSÉR RÓBERT 

Ügyvezető 

Vállalkozó 

 

 

 

PÉNZÜGYI SZEMPONTBÓL ELLENJEGYZEM: 

 

………………………………………… 

ZAJCSUK LAJOS 

pénzügyi irodavezető 

 
 
 



 7/7 oldal 

 

 

 
 
 

1. számú melléklet 

                                                

 

 

A szolgáltatás díjai 

 

Étkezések 

 

Nyersanyag 

norma 

/Nettó HUF/ 

 

Rezsi 

díj

 

Nettó 

HUF/adag 

 

Étkezési díj 

összesen 

(nyersanyag 

norma+rezsi) 

Nettó 

HUF/adag 

 

 tízórai 69,25 65 134,25 

ebéd 239,85 270 509,85 

uzsonna 79,95 65 144,95 

 

Napi összesen 

389,05 400 789,05 

 

 

 

 

                                                 

 A rezsi díj tartalmazza az ételkészítés, szállítás, csomagolás, tálalás, mosogatás és maradék elszállítás 

költségét. 
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