
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 
 

 

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 – 00000000 

képviseli: Tamás Csaba polgármester 

a továbbiakban: Megbízó, 

 

másrészről  Tóth Sándor egyéni vállalkozó 

Székhelye: 7500 Nagyatád, Liget utca 23. 

adószáma: 60683735234 

KSH száma: 60683735562923114 

bankszámla száma: 11743033-20035516 

a továbbiakban: Vállalkozó 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal: 
 

1. Megbízó és Vállalkozó a közöttük 2016. április 28. napján létrejött, a nyári szünidőben a 

gyermekétkeztetés biztosítására kötött vállalkozói szerződést (továbbiakban: Szerződés) az 

alábbiak szerint módosítják: 

 

1.1. A Szerződés 1. pontja feletti bevezető szövegben hatályát veszti a „2016. évi” 

szövegrész. 

 

1.2. A Szerződés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. A gyermekétkeztetést az alábbi szünetben kell biztosítani: 

1. Nyári szünet  

 

A Belegi Pitypang Óvodába járó, Belegben lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező 

gyermekek esetében a szünidei gyermekétkeztetés a nyári szünetben releváns, mivel az óvoda 

kizárólag egy hónapig tart zárva, az épület tatarozásának idejére. 

A Belegben lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező általános- és középiskolába járó 

gyermekek esetében releváns a nyári szünet időpontja.” 

 

1.3. A Szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az önkormányzati rendeletben a (nyári) szünidei 

gyermekétkeztetésre megállapított nyersanyagnorma (intézményi térítési díj) 2017. június 1. 

napjától bruttó 300 Ft.” 

 

1.4. A Szerződés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. A szünidei gyermekétkeztetés díját 2017. évre bruttó 570 Ft/ebéd összegben állapítják 

meg. Indokolt esetben a díjat módosíthatják, arról külön megállapodásban rendelkeznek.” 

 

 



1.5. A módosítás az alapszerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

Szerződő felek e módosító szerződést közösen értelmezték, és mint akaratukkal megegyezőt 

helybenhagyólag aláírják. 

 

 

A vállalkozási szerződést Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2017. 

(…….) önkormányzati határozatával módosította. A módosítások 2017. június 1. napjától 

lépnek hatályba. 

 

 

Beleg, 2017. május 16. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Tamás Csaba  Tóth Sándor 

 polgármester vállalkozó 


