
Közétkeztetési szolgáltatási szerződés  

… számú módosítása 

 

 

amely létrejött egyrészről 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata (8087 Alcsútdoboz, József A. u. 5., adószám: 

15727031-2-07) mint megbízó (a továbbiakban megbízó), képviseli: Tóth Erika polgármester 

másrészről 

Hegedűsné Lukácsi Edit  (8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 106., adószám: 46140988-2-27), 

mint megbízott (továbbiakban megbízott) között  

 

2008. július 10. napján kelt többször módosított Közétkeztetési szolgáltatási szerződést 

(továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ A Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„Megbízott vállalja az alább felsorolt árakat 2016. január 1. napjától a napi háromszori 

étkeztetésre az alábbiak szerint biztosítja:  

 

 -Óvodai háromszori étkezés bruttó 719 Ft/fő, az alábbi részletezés szerint:  

 tízórai: 114 Ft 

 ebéd:  490 Ft 

uzsonna: 114 Ft 

 

-Iskolai háromszori étkezés bruttó 844 Ft/fő, az alábbi részletezés szerint:  

 tízórai: 114 Ft 

 ebéd:  616 Ft 

uzsonna: 114 Ft” 

 

2./ A Szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A tízórai és uzsonnai ellátásról is a megbízott gondoskodik.” 

 

3/ A Szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A térítési díjak beszedése az önkormányzat által szabályozott módon történik, beszedésükről 

az önkormányzat köteles gondoskodni.” 

 

4./ A Szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A Megbízott köteles 10 napra előre étrendet készíteni, melyet átad az önkormányzat kijelölt 

dolgozójának. Az étrend összeállításánál közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni. 

8./ Megbízó képviselője a tárgynapi létszámot minden nap 8. óráig telefonon leegyezteti a 

megbízottal.” 

 

5./ A Szerződés 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Megbízott kijelenti, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-18/1993. előírásainak megfelelő 

HACCP rendszert működtet és a szükséges engedélyekkel rendelkezik.” 

 

6./ A Szerződés 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A megbízott vállalja, hogy a tízórait, ebédet és az uzsonnát a Háromhárs Óvodába és az 

Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskolába kiszállítja.” 

 



7./ A Szerződés 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Az óvodai étkeztetés intézményben történő megszervezése az intézményvezető, míg az 

iskolai étkezés megszervezése a polgármester feladata.” 

 
Jelen szerződés módosítástAlcsútdoboz Település Önkormányzat   __/2015. (X. 26.) számú 

Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. 

 

A szerződés módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Alcsútdoboz, 2015. október  hó __. nap 

 

_________________________________ 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képv: Tóth Erikapolgármester    

          megbízó 

 

Jogi ellenjegyző:      Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

Dr. Sisa András      Polyefkó Mária 

jegyző                költségvetési előadó 

 

 

Alcsútdoboz, 2015. október hó ___. nap 

 

 

 

                   ____________________ 

Hegedűsné Lukácsi Edit  

megbízott 

 


