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Tisztelt Társulás Tanács! 

 

 

A Kővágóörsi Óvoda gyermekétkeztetését a Káli-Gast Kft. látja el. A Vállalkozói Szerződés 

2015. december 31-ig hatályos.  

 

A gyermekétkeztetés ellátásában bekövetkezett jogszabályi változások, valamint annak 

lehetősége, hogy a gyermekétkeztetést ellátó Szolgáltató köteles a speciális diétás étkezések 

biztosítására, javasolt a jelenlegi szerződést 2016. március 31-ig a Szolgáltatóval 

meghosszabbítani. 

 

A hosszabbítás indokaként megnevezhető, hogy kellő idő álljon rendelkezésre az ajánlatot 

adni kívánó Szolgáltatónak a megváltozott feltételek biztosítására. (pl. felmerülő igazolt igény 

esetén diétás étkezés biztosítása) 

(Vállalkozói Szerződés módosítását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A Szolgáltató a 

Vállalkozói Szerződés módosításával előzetes egyeztetés alapján egyetért. ) 

 

A jelenlegi Szolgáltató irányában mind a fenntartó mind az Intézmény elégedettségét jelezte, 

így köszönjük az eddigi együttműködést. 

 

A Társulási Tanács 2016. év januári ülésén dönt arról, hogy a továbbiakban milyen formában 

kívánja biztosítani (2016. április 1-től) a gyermekétkeztetés szolgáltatást.  

 

A januári ülést követően az elfogadott árajánlat alapján a térítési díjat Kővágóörs Község 

Önkormányzatának rendeletben szükséges szabályozni, Kékkút Község Önkormányzata 

véleményével és Kővágóörs Község Önkormányzat elfogadásával. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda  és Káli-Gast Kft. között a 

gyermekétkeztetés biztosítására létrejött 2015. december 31-ig szóló Vállalkozói 

Szerződés módosításához az előterjesztés szerint hozzájárul, a szerződésben rögzített 

szolgáltatói árak fenntartásával. 

A Társulási Tanács felkéri a Tárulás Elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Horváth Dezső Társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1. melléklet 

 

Tervezet 

Vállalkozói Szerződés  

Módosítása 

(A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda és a Káli-Gast Kft. között 2014. szeptember 1-én kelt 

szerződés tekintetében) 

 

1. A Vállalkozói Szerződés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 11. Jelen szerződés 2014. szeptember 1-jén lép hatályba és határozott időre, 2016. március 

31-ig szól.” 

 

2. A Vállalkozói Szerződés módosítása az elfogadásának napját követő napon lép hatályba. 

 

3. A 2014. szeptember 1-én kelt „Vállalkozói Szerződés” a többi pont tekintetében 

változatlanul marad. 

 

Kővágóörs, 2015. december 1. 

 

 

 

…………………………………………   …………………………………… 

   Velláné Kondor Katalin     Káli-Gast Kft. Csepeli Veronika 

          Óvoda vezető          Vállalkozó 


