4. NAPIREND
Előterjesztés
Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás
2016. február 5-i nyilvános Társulási Tanács ülésére
Tárgy: A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés ellátására Szolgáltató
kiválasztása, szerződés megkötésének jóváhagyása.
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előkészítette: Tóthné Titz Éva aljegyző,

-----------------------------Előterjesztő aláírása

Jogszabállyal nem ellentétes
-----------------------------------Dr. Szabó Tímea jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!
A Kővágóörsi Óvoda gyermekétkeztetését a Káli-Gast Kft. látja el. A Vállalkozói Szerződés
2016. március 31-ig hatályos.
Tekintettel a Szerződés lejáratára, a feladat ellátására alkalmas Szolgáltatóval 2016. április 1.
hatállyal szerződést kell kötni, figyelemmel a gyermekétkeztetés ellátásában bekövetkezett
jogszabályi változásokra, valamint annak lehetőségére, hogy a gyermekétkeztetést ellátó
Szolgáltató köteles a speciális diétás étkezések biztosítására.
A jelenlegi Szolgáltató a Káli-Gast Kft. irányában mind a fenntartó mind az Intézmény
elégedettségét jelezte, így amennyiben a Szolgáltató a speciális étkezési igényeket (speciális
diétás étkezések) is el tudja látni, úgy a Társulási Tanács javaslata alapján továbbra is ezen
Szolgáltatóval javasolja a szerződés megkötését.
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.
A jelenlegi Szolgáltató megkereste a Társulási Tanácsot, miszerint a Szolgáltatást a jövőben is
a jogszabályoknak megfelelően tudná biztosítani, illetve a speciális diétás gyermekétkeztetés
ellátását is a felmerülő igények esetében tudja vállalni, a megküldött árajánlata szerint.
Tekintettel arra a tényre, hogy az Intézmény valamint a fenntartó a Szolgáltatóval meg volt
elégedve, valamint az elmúlt évek alatt több ízben történő pályázati felhívás során nem volt
pályázat a Szolgáltatás ellátásra, így egyéb ajánlatok bekérésre nem kerültek.
( Az árajánlat és a Vállalkozói szerződés tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.)
Kérem a Tisztelt Társulás Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:
A Kővágóörs és Kékkút Községek Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanács a Kővágóörsi Óvoda gyermekétkeztetésének ellátására a
Káli-Gast Kft. ( székhely: 8254 Kővágóörs, Jókai u. 48. ; adószám: 23346664-2-20 ;
képviseli: Csepeli Veronika,) által benyújtott ajánlatot elfogadja, a Káli-Gast Kft-vel az
előterjesztés szerinti Vállalkozói Szerződést jóváhagyja.
A Társulási Tanács felhatalmazza az Óvodavezetőt, hogy a gyermekétkeztetés ellátására
a Vállalkozói Szerződést a Káli-Gast Kft-vel 2016. április 1. – 2020. március 31. hatállyal
megkösse.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Felelős: Horváth Dezső Társulás Tanács Elnöke
Határidő: 2016. március 1.

