
M E G Á L L A P O D Á S  
 

 
mely létrejött egyrészről Beleg Község Önkormányzata 
székhelye: 7543. Beleg, Kossuth utca 97. 
adószáma: 15397270-1-14 
KSH száma: 15397270-8411-321-14 
törzsszáma: 397274 
bankszámla száma: 11743033-15397270 
képviseli: Tamás Csaba polgármester 
a továbbiakban: Megrendelő, 
 
másrészről  Kutas Község Önkormányzata 
Székhelye: 7541 Kutas, Petőfi u. 70.  
adószáma: 15398556-2-14 
KSH száma: 15398556-8411-321-14 
bankszámla száma: 11743033-15398556 
képviseli: Ütő Szabolcs polgármester 
a továbbiakban: Szolgáltató 
között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal: 
 
1. Megrendelő és Szolgáltató (továbbiakban: Szerződő felek) megállapodnak abban, hogy a 
Szolgáltató biztosítja a belegi nevelési-oktatási intézményekhez a gyermekétkezetését az 
óvodai nevelési, illetve iskolai tanítási napokon, mely szolgáltatást a Megrendelő ezennel 
megrendeli. 
 
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a gyermekétkeztetés keretében 
tízórait, ebédet és uzsonnát biztosít az óvodáskorú gyermekek számára. 
 
3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a napi háromszori étkezést úgy biztosítja, hogy 
az megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, az óvodáskorú gyermekek életkori 
sajátosságainak. 
 
4. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy az étel Beleg községbe történő átszállítása a 
Szolgáltató feladata, melyet úgy kell időzíteni, hogy a gyermekek a tízórait 10 óráig, az 
ebédet 12 óráig, míg az uzsonnát 15 óráig megkapják. 
 
5. Szolgáltató köteles a gyermekétkeztetésre irányadó jogszabályi követelményeknek 
megfelelő mennyiségű és minőségű ételt szolgáltatni. 
 
Szerződő felek az étkeztetés nyersanyagköltségét a következők szerint határozzák meg: 
 
Óvoda: 

• tízórai    50 Ft.      
• ebéd  177 Ft. 
• uzsonna    34 Ft.      
 
Összesen:  261 Ft 
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Iskola: 
• tízórai    52 Ft.      
• ebéd  177 Ft. 
• uzsonna    34 Ft.      

 
Összesen: 263 Ft. 

 
6. Szolgáltató az általa szolgáltatott étel 7. pont szerint számított díját a tárgyhót követő 5. 
napjáig számlázza a Megbízó felé, aki azt 5 munkanapon belül köteles átutalással 
kiegyenlíteni. Amennyiben Megbízó az utalással késedelembe esik, Szolgáltató a jegybanki 
alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi pótlékra tarthat igényt. 
 
7. Szerződő felek az étkeztetés díját 2015 évre az óvodai étkeztetésre vonatkozóan nettó 261 
Ft/adag, az iskolai étkeztetés vonatkozásában 263 Ft/adag összegben állapítják meg. Indokolt 
esetben a díjat évente maximum 2 alkalommal módosíthatják, arról külön megállapodásban 
rendelkeznek. 
 
8. Szolgáltató kötelezettséget vállal a nyári gyermekétkeztetés biztosítására is, amennyiben a 
Megbízó azt igényli. A nyári gyermekétkeztetés feltételeit, annak díját - tekintettel az e 
tárgykörben kiadandó jogszabályi követelményekre, Szerződő felek külön megállapodásban 
határozzák meg. 
 
9. Szerződő felek a megállapodást határozatlan időre kötik. A szerződést indokolási 
kötelezettség nélkül bármelyik fél jogosult felmondani, a felmondást legalább b 60 nappal 
korábban a másik féllel írásban közölni kell. 
 
10. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleg felmerülő vitás kérdésekben egyeztetnek, 
annak eredménytelensége esetére a Nagyatádi Járásbíróság illetékességét kötik ki. 
 
11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Szerződő felek a megállapodást elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 
 
 
 
Kutas, 2015. __________. 
 
 
 
 Tamás Csaba polgármester Ütő Szabolcs polgármester  
 Megbízó Szolgáltató 
	  

	  


