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Szam: 106-6/2014.

Jegyzokonyv

Keszult: Vinar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. junius 25-en 9.30 orai
kezdettel megtartott nyilvanos kepviselo-testuleti iileserol.

Az ules helye: Onkormanyzati Hivatal
Vinar, Koztarsasag u. 38.

Jelen vannak:

A kepviselo-testulet tagjai:

Horvath Csaba polgarmester
Kranitz Attila Ernone alpolgarmester
Nemeth Miklosne kepviselo

Tandcskozdsijoggal meghivottkent resztvevo:

dr. SzabadicsZsuzsannajegyzo

Hidnyzok: Markus Jozsef kepviselo
Varga Anita kepviselo

Horvath Csaba polgarmester koszonti az ules resztvevoit. Megallapitja, hogy a kepviselo-
testulet 5 tagjabol 3 fo kepviselo az ulesen jelen van, melyre tekintettel a kepviselo-testulet
hatarozatkepes. Elmondja, hogy siirgos dontest igenylo napirend megtargyalasa miatt, szoban
hivta ossze a kepviselo-testulet uleset. Megnyitja a nyilvanos ulest, ismerteti a napirendi
javaslatot es szavazast ker az elfogadasarol.

N a p i r e n d :

T a r g y : E l o a d o :

I./ Megallapodas vasarolt elelem Horvath Csaba polgarmester
biztositasara

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 3 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkul elfogadja az ules napirendjet.



N a p i r e n d targvalasa:

I./ Megallapodas vasarolt elelem biztositasara (irdsos eloterjesztes)
Eloado: Horvath Csaba polgarmester

Horvath Csaba polgarmester:
Elmondja, hogy a nemesszaloki fozokonyha iizemelteto valtas miatt 2014. Julius 1-tol
varhatoan egy-ket het idotartamra bezar. Ebben az idoszakban a nyaradi onkormanyzat
fozokonyhajarol vasaroljak 700,-Ft-ert a szocialis ebedet. Az etel adagonkenti ara 140,-Ft-tal
tobb az eddiginel. Az etkezok teritesi dija nem valtozik, a kulonbozetet kifizeti az
onkormanyzat.

Miutan a napirendhez kerdes es velemeny nem hangzik el, a polgarmester szavazast ker a
vasarolt elelem biztositasarol szolo Megallapodas jovahagyasarol.

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 3 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil hozza a kovetkezo hatarozatot:

17/2014.(VI.25.) kepviselo-testuleti hatarozat

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete jovahagyja a vasarolt elelem hatarozott
idejii biztositasara Nyarad Kozseg Onkormanyzataval letrejovo mellekelt Megallapodast.

A kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a megallapodas alairasara.

Hatarido: azonnal
Felelos: Horvath Csaba polgarmester

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 9.45 orakor bezarja a kepviselo-testuleti iilest.

K.m.f.

Horvath Csaba ; dr. SzabadiCsTZ^zsanna
polgarmester / j egyzo
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M E G A L L A P O D A S
vasarolt elelem biztositasara

amely letrejott egyreszrol
Vinar Kozseg Onkormanyzata 9534 Vinar, Koztarsasag u. 45. kepviseli: Horvath Csaba
polgarmester, adoszama: 15426723-1-19, bankszamla szama: 73600125-10000063 mint
megbizo (a tovabbiakban: Megbizo),

mdsreszrol
Nyarad Kozseg Onkormanyzata 8512 Nyarad, Kossuth u. L, kepviseli: Pajak Karoly
polgarmester, mint megbizott (a tovabbiakban: Megbizott)

kozo'tt, alulirott helyen es napon az alabbi feltetelek alapjan:

1. Felek rogzitik, hogy Megbizo a szocialis igazgatasrol es szocialis ellatasokrol szolo
1993. evi III. torveny hatalya ala tartozo szocialis etkeztetest (a tovabbiakban:
kozetkeztetes) vasarolt elelem utjan biztositja.

2. Megbizo 2014. Julius 1. napjatol kezdodoen, a nemesszaloki fozokonyha ujra
uzemelteteseig, legfeljebb 2014. augusztus 31. napjaig tarto hatarozott idore megbizza
Megbizottat etel eloallitasaval, melyet Megbizo elvallal.
A Megbizas maximum napi 10 felnott adag ebed folyamatos eloallitasara vonatkozik.

3. Megbizott kijelenti, hogy kozetkeztetesre, etel eloallitasara jogosito hatosagi
engedelyekkel rendelkezik. A kozetkeztetesre vonatkozo szakmai kovetelmenyeket
ismeri.

4. Felek az etel eloallitasanak helyet es idejet az alabbiakban allapitjak meg:
felnott etkeztetes:
- az etel eloallitasanak es atadasanak ideje: naponta heti 6t alkalommal, hetfotol pentekig
11.00-13.00 ora
- az etel atadasanak helye: Nemesszalok, Rakoczi u. 15.

5. Megbizott jogai es kotelezettsegei:
a) Megbizott biztositja a megfelelo szamu es kepzettsegii szakembert a jelen

szerzodesben meghatarozott feladatok ellatasahoz.

b) Megbizo hetfotol-pentekig, naponta 8.00 oraig torteno bejelentese alapjan
Megbizott korrigalja az igenybevetelben torteno valtozasokat.

c) Megbizo minden het penteki napjan koteles atadni Megbizottnak a kovetkezo hetre
vonatkozo 6tlapot.

d) Megbizott - az egyeztetes es dijazas szamlazasa erdekeben - az altala eloallitott es
atadott adagszamokrol nyilvantartast koteles vezetni.



6. A Megbizo jogai es kotelezettsegei:

a) Megbizo hetfotol-pentekig, naponta 8.00 oraig koteles telefonon, vagy szemelyesen
bejelenteni Megbizottnak az igenybevetelben torten valtozasokat.

b) Megbizo heti egy alkalommal penteki napon koteles atvenni Megbizotol a kovetkezo
hetre vonatkozo etlapot. Megbizo az etlapot koteles az etel eloszto helyen jol lathato
helyen kifiiggeszteni.

c) Megbizo az 1/2000.(L7.) SzCsM rend. 4. szamu mellekieteben meghatarozott
,,Etkezesre vonatkozo igenybeveteli naplo"-t koteles vezetni.

7. Az etel eloallitasaert es kiszallitasaert Megbizo altal flzetendo dij 700,-Ft/adag.

a) Felek a Megbizott altal az 5. d) pontban meghatarozott ,,nyilvantartast", valamint a
Megbizo altal a 6. c) pontban meghatarozott ,,igenybeveteli naplo" adatait a targyhot
koveto 3. napjaig kotelesek egyeztetni.

b) Az egyeztetett adagszam alapjan Megbizott a targyhot koveto honap 5. napjaig
leszamlazza az elelmezes eloallitasaert es kiszallitasaert flzetendo dij at.

c) Megbizo a szamla alapjan a szamla kiallitasat koveto 5 napon belul koteles a
kiszamlazott dijat a Megbizott bankszamlajara atutalni.

d) A szamlak kesedelmes megfizetese eseten Megbizott jogosult kesedelmi kamat
felszamitasara.

8. A megallapodas felmondasanak szabalyai
Felek a szerzodest kolcsonos megegyezessel barmikor megsziintethetik.

Felek kotelesek folyamatosan egymast ertesiteni minden olyan koriilmenyrol, amely jelen
szerzodesben vallalt kotelezettsegek teljesiteset, vagy a jogosultsagok ervenyesiteset
akadalyozza.

Megbizott tudomasul veszi, a jelen megallapodas ervenyessegehez, modositasahoz a
fenntarto hozzajarulasa szukseges.

Jelen megallapodast felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot kotottek meg, es
elolvasas utan jovahagyolag alairtak.

Kelt,Vinar,2014

Megbizo Megbizott

Jelen megallapodast Vinar Kozseg Kepviselo-testulete .../2014.(....) hatarozataval hagyta
jova.


