
Közétkeztetési szolgáltatási szerződés

    amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata  (képviseli: Szitka 
Péter polgármester, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4, adószám:15350057-2-05, törzsszám:  
350053,  számlaszám:  11734152-15350057)  mint  megrendelő  (továbbiakban:  
Megrendelő)
    és  a  TIMPANON Vagyonkezelő  és  Szolgáltató  Kft.  (képviseli:  Milicz  Sándor 
ügyvezető igazgató,3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2. sz., cégjegyzékszám: Cg.05-
09-001817.,  KSH  szám:   10697180702011305,  adószám:  10697180-2-05 )  mint 
szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I.
Bevezető rész, előzmények

1.)  Szerződő  felek  rögzítik,  hogy Kazincbarcika  Város  Önkormányzata  Képviselő-  
testületének  251/2009. (VIII.26.) sz. Ökt. határozat  2.) pontja alapján a Képviselő-
testület  a  jogerős  működési  engedély  megszerzését  követő  naptól  számított  3  évig  
terjedő  időtartamra  a  TIMPANON  Kft-t bízta  meg  az  alábbi  intézmények 
közétkeztetési feladatainak ellátásával:

Kazincbarcika Összevont Óvodák, (Kazincbarcika, Csokonai út 1.)  alábbi  
tagintézményeiben:

       Építők úti Tagóvoda
Építők útja 2.

 Kertvárosi Tagóvoda
Akácfa út 12.

 Kikelet Közi Tagóvoda
Kikelet köz 2.

 Mátyás Király Úti Tagóvoda
Mátyás király út 10/A

                Ádám Jenő Általános Iskola (Kazincbarcika, Mikszáth K. út 2.) alábbi  
tagintézményében:

 Herman Ottó Tagiskola
                 Alsóvárosi krt. 39/A

A jelen szerződés tárgyát képező tevékenység 

a 
2009. október 1-jén hatályba lépett 2009. évi LXXVI. törvény szabályozása alapján a  
bejelentés-köteles tevékenység kategóriába sorolandó és a 2005. évi CLXIIV. törvény  
3.§ (6) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység a nyilvántartásba vétel időpontjával  
kezdhető meg.



A Timpanon Kft. bejelentését az eljáró hatóság (Ózd Városi Polgármesteri Hivatal,  
Igazgatási és Okmányiroda Osztály) 2009. október 26-án kelt – és a Timpanon Kft-nél  
2009. október 29-én iktatott - IgVF/440-6/2009. számú határozatával 3/2009. számon  
nyilvántartásba vette, mely határozat jelen szerződés mellékletét képezi.

2.) Jelen szerződés alapján Megrendelő nevében az ellátott intézmény vezetője illetve  
az  általa  kijelölt  személy  jogosult  eljárni  a  megrendelések,  lemondások,  kifogások  
tekintetében. 
3.)  Szolgáltató  vállalja,  hogy  minden  olyan  hatósági  engedélyt,  mely  jelen  
szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt eljárásrend  
és határidők szerint beszerez, majd ezt követően haladéktalanul írásban nyilatkozik a  
Megrendelő felé azok teljeskörű meglétéről .

II.
A szerződés időtartama

Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatási szerződés időtartama 2009. október 30.  
napjától 2012. október 29. napjáig, határozott időre jön létre, illetve áll fenn.

III.
A Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató köteles:
- a megfelelő mennyiségű és minőségű ételt előállítani és kiszállítani
- az étel szállításához szükséges eszközökről gondoskodni
- az étkezéshez szükséges eszközök pótlásáról gondoskodni
- az intézmények részére heti étlaptervet készíteni, előzetes egyeztetés szerint
- a  megrendelt  adagszámot  főzőkonyháján  lefőzni  és  az  intézmények  felé  

leszállítani az alábbiak szerint:
a.)   reggeli szállítás időpontja: legkésőbb 7 óra, tartalma: reggeli, uzsonna
b.)   déli szállítás időpontja: legkésőbb 11 30-ig,   tartalma: ebéd 

- az étel kiszállításával kapcsolatos minden költség Szolgáltatót terheli
- Kiszállítási helyszínek:

Kazincbarcika Összevont Óvodák, (Kazincbarcika, Csokonai út 1.)  alábbi  
tagintézményeiben:

       Építők úti Tagóvoda
Építők útja 2.

 Kertvárosi Tagóvoda
Akácfa út 12.



 Kikelet Közi Tagóvoda
Kikelet köz 2.

 Mátyás Király Úti Tagóvoda
Mátyás király út 10/A

                Ádám Jenő Általános Iskola (Kazincbarcika, Mikszáth K. út 2.) alábbi  
tagintézményében:

 Herman Ottó Tagiskola
                 Alsóvárosi krt. 39/A

- a hulladék és ételmaradék felett a Szolgáltató rendelkezik, annak higiénikus  
tárolásáról és rendszeres elszállításáról gondoskodik.

IV.

A Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő köteles:
- az  étkeztetés  céljára  használt  helyiségeket  (melegítőkonyha,  raktár)  a  

Szolgáltató részére díj és költségmentesen biztosítani
- a  tálaláshoz  (ételkiosztás,beszedés,mosogatás)  szükséges  személyzetet  

biztosítani
- a melegítőkonyhát és raktárhelyiségeket takarítani
- az étkeztetéshez, tálaláshoz szükséges eszközökről gondoskodni
- az étkezők napi létszámát az étkezési napot megelőzően minden nap 12 óráig  

jelenteni a Szolgáltató felé
     -    a Szolgáltatás díját a VI. fejezetben foglaltak szerint teljesíteni

V.

Egyéb kikötések

- A  napi  nyersanyagnorma  a  mindenkori  Városi  Önkormányzat  Képviselő-  
testülete által jóváhagyott norma alapján kerül megállapításra.

- A Szolgáltató  köteles  a  jóváhagyott  norma  alapján  dolgozni  és  figyelembe  
venni a gyermekek életkori sajátosságait.

- az Intézmények munkarendi  szüneteiben a szolgáltatás – előzetes egyeztetés  
szerint – szünetel



VI.
Szolgáltatói díj

1.) A feladat ellátásáért a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. a mindenkori  
nyersanyagnormát, valamint ezen felül a nyersanyagnorma 70 %-át rezsiköltségként  
számolja fel.
A szolgáltatás teljes ellenértéke tehát a mindenkori nyersanyagnorma 70 %-os rezsivel  
növelt összege.

2.) Megrendelő  a  szolgáltatás  ellenértékét  a  Szolgáltató  havi  számlázása  alapján  
teljesíti,  tételes  elszámolással,  a  ténylegesen  megrendelt  és  leszállított  adagok  
száma és az adagok egységárai alapján.

3.)  Szolgáltató  számláját  a  teljesítést  követően havonta  kétszer  –  tárgyhó 15-én és  
tárgyhó utolsó napján -  állítja ki  és nyújtja be,  melyet a  Megrendelő  a teljesítéstől  
számított 15 napon belül egyenlít  ki a Szolgáltató OTP 11734152-26971801 számú  
számlájára történő átutalással. 

4.)  Szerződő  felek  egyezően  rögzítik,  hogy  a  Szolgáltatónak  minden  számlához  
mellékelni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítési igazolásokat.

VII.

A szerződés megszűnése
1.)Jelen szerződés megszűnik a II. fejezetben  meghatározott időtartam elteltével.

2.) Jelen szerződés – annak határozott időtartamára tekintettel – rendes felmondással 
nem  szüntethető  meg,  csak  a  felek  közös  megegyezésével,  vagy  rendkívüli  
felmondással.

3.)  Bármelyik fél  rendkívüli  felmondással  élhet  –  15 napos felmondási  idővel  –  a  
szerződés a másik fél általi súlyos szerződésszegése esetén az alábbi esetekben:

A Megrendelő jogosult rendkívüli felmondásra, amennyiben:
      -  Szolgáltató  teljesítése  körében  legalább  3  alkalommal  előfordult,  

jegyzőkönyvezett megalapozott kifogás.
      -  Szolgáltató  a  mennyiségi,  minőségi  vagy  tartalmi  követelményekben  

bekövetkezett  tartós,  vagy  nagymértékű  színvonalesés  esetén  a  Megrendelő  
írásbeli felszólítására sem küszöböli ki a hiányosságokat.

      -   Szolgáltató  az  illetékes  hatóság  által  megállapítottan  a  közegészségügyi  
előírásokat  megszegi,  továbbá,  ha  a  közétkeztetéssel  kapcsolatban,  hatóság-,  
bíróság,  vagy  egyéb  szakmai  fórum  által  megállapított  vétséget  vagy  az  
étkezéssel összefüggő egyéb jogsértést követ el, és a számára előírt helyesbítő  
tevékenységeket határidőre nem javítja ki.

     -    Szolgáltatóval szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indul.



Szolgáltató jogosult felmondásra, ha:
      -   Ha a Megrendelő a fizetési kötelezettsége vonatkozásában a szerződésszerűen  

kiállított  számla átvételét  követően a jelen szerződésben írt  fizetési határidőt  
elmulasztja,  és  azt  követően  a  Szolgáltató  írásbeli  felszólításának  
kézhezvételétől számítottan 30 napot meghaladó késedelembe esik.

- Szolgáltató kötelezi magát, hogy a felmondási idő alatt is kifogástalan  
szolgáltatást végez. Szerződő  felek közös megegyezéssel a felmondási  
idő lerövidítésében is megállapodhatnak.

VIII.

Egyebek
1.)  A Szolgáltató a jelen szerződésben foglaltak teljesítését másra nem ruházhatja át.
2.)  Szolgáltató az általa biztosított szolgáltatás teljesítése során teljes körű kártérítési  

felelősséggel tartozik a Megrendelővel, a megrendelő intézményeivel, valamint a  
közétkeztetésben részesülőkkel, a szolgáltatás teljesítésével oksági összefüggésben  
felmerülő személyi és vagyoni károkért.

3.)  A szolgáltatás során a  Szolgáltató  köteles  betartani  a  mindenkori  érvényben és  
hatályban lévő jogszabályokat, és azoknak megfelelően eljárni.

4.)  Szerződő  felek  jelen  szerződés  kapcsán  felmerült  vitás  kérdéseket  igyekeznek  
elsősorban  békés,  tárgyalásos  úton  rendezni.  Amennyiben  ez  nem  vezet  
eredményre,  Szerződő  felek  a  Megrendelő  székhelye  szerint  illetékes  bíróság  
kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jogszabályokban foglaltak az  
irányadóak.

Kapcsolattartók:

Megrendelő részéről:  -  Untenerné Márton Ágnes                                        20/8239770
                               -  az ellátott intézmények vezetői: Dr. Illés Pálné     20/8239900
                                                                                  Bazsó Bertalanné    20/8239907

Szolgáltató részéről:    -  Rónyai József                                                         20/4658675

6.)  Szerződő  felek a jelen szolgáltatási  szerződést  annak elolvasása  és  értelmezése  
után,  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt,  a  kellő  felhatalmazás  birtokában  
jóváhagyólag aláírták.

Kazincbarcika, 2009. október 29.

…………………………                              …………………………
        Megrendelő                             Szolgáltató
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