
Megállapodás

Mely létrejött Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, képviseli dr. Nagy Béla György polgármester
(56ó6 Medgyesegyháza. Kossuth tér 1.) mint Önkormanyzat (továbbiakban: Önkormányzat),

mrásrészről

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft, képviseli Szabó Istvánné ügyv ezető (5666 Medgyeseryházq
Kossuth tér 25.), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

Előzmények:

Az önkormányzat a telepiilési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából
2015. évben nyújtott támogatási igénylések, döntési rendszerének, folyósításárrak, felhasználásának,
elszámolásának és ellenőrzósének részletes szabályairó| szőIő 2ol20l4. (III. 20.) EMMI rendeletben
foglaltak szerint pá|yázatot nyljtott be, és támogatást nyert szociális gyermekétkeztetésre.

Apályázat megvalósítása érdekében az Önkormányzat az alábbi feltételekkel köt megállapodást a
Vállalkozóva1:

1. Vállalkozó vállalja, hogy 2015, június 16-tól 2015. augusáus 28-iglegalább 43 legfeljebb 53

munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkezést, ebédet biáosít a pályázati feltételeknek
megfelelő maximum 133 fő gyermek részére

2. Önkormányzatjelen megállapodás mellékletét képező névsorban felsorolja a
gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek nevét, 1akcímét.

3. Vállalkozó l08 fő gyermek esetében vállalj4 hogy meleg étkezést a Konyha épületében

biztosítja a Medgyesegyháza, Jókai u. 5. szám a.latt, 11.30-13.00 óra között.25 fő gyermek

estében az ételt kiszállítja a bánkriti közösségi ház epüleiébe, ahol az étkezés lebonyolítását az
Önkormányzat vállalja i2.00 óra és 12.30 óra között.

4. Vállalkozó vállalja, hory az étkeztetés igénybe vételéről nyilvántartást vezet és azzal minden
hónap végén (únius 30,jútius 31.), illetve szeptember 1. napján az Önkormányzat felé
elszámol,

5. Önkormányzat az igénybe vett és 3. pont szerint igazolt ételadagok utrán bruttó 440.- Ft díjat
fizet Vallalkozó- havonta történő- számlázása alapján 8 napon belű átutalással Vállalkozó
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53500614-1 1755395 szátmít szárnlájára.

6. Vállalkozó ismeri az előzményekben rögzített EMMI rendelet 2 §. (1) rendelkezését, mely
előírja, hogy a ámogatás, illetve a kiszámított ételadag díjának legalább 30 %-át milyen
termeló által megtermelt, vary előállított alapanyagra kell fordítani. Vállalja, hogy ennek

megfelelően az alapanyag legalább 30Yo-át az elszérnolásnál sámlávat vagy termelővel, kötött
szerződéssel igazolja.



7. A 2015. szeptember 1-én esedékes elszámolás és díj kifizetésónek feltétele az 5. pontban
meghatározott alapanyag felhaszrálás előírt módon történő igazolása.

Jelen megállapodásban szabályozott kerdésekbar a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegrczőtjóváhagyőlag aláírjuk.

Medgyesegyháza, 2015. június 10.

dr. Nagy Béla György
polgrármesto

pénzügyi ellenjegyzés:
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