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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvodában a gyermekétkeztetést a Káli-Gast Kft. látja el. A 

Káli-Gast Kft-vel kötött szerződés 2022. július 31. napjával lejár.  

 

Tekintettel a Szerződés lejáratára, a feladat ellátására alkalmas Szolgáltatóval 2022. augusztus 

1. hatállyal szerződést kell kötni.  

 

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 Szolgáltató 2022. május 2. napján küldte meg árajánlatát az általános étkeztetésre, mely 

alapján 2022. augusztus 1. napjától 2023. február 28. napjáig tudják a szolgáltatást elvállalni. 

A diétás étkeztetést vásárolt szolgáltatásként nyújtják, a főzőhely árajánlatot csak 

szeptemberben tud adni.  

 

A megküldött árajánlat alapján a  

 nyersanyag értéke eladási ára 

tízórai 140 Ft +Áfa 240 Ft+ Áfa 

ebéd 590 Ft+Áfa 1005 Ft + Áfa 

uzsonna 180 Ft+ Áfa 305 Ft + Áfa 

összesen 910 Ft + Áfa 1550 Ft + Áfa 

 

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 árajánlatban a nyersanyag költség összesen sorában szereplő 950 Ft + Áfa elírás, a 

nyersanyag értéke 910 Ft + Áfa összegű.  

 

( 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 Tanácsa 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 2022. augusztus 1. – …... terjedő időszakra 

megkösse. 

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

 

Felelős: Horváth Dezső Társulás Tanács Elnöke 

Határidő: 2022. július 31. 

 

 

 

 

 


