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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a Határbástya Kft-vel (a továbbiakban: 
Vállalkozó) Szolgáltatási Szerződést kötött 2013. június 6. napján. 
 
Az Önkormányzat – mint Megrendelő – a tulajdonában lévő Rónay-kúria épületét bérbe adta 
a szerződés alapján napi háromszori óvodai, általános iskolai és napi egyszeri idős étkezés 
biztosítása érdekében konyha üzemeltetése, valamint éttermi szolgáltatás nyújtása céljából 
Vállalkozó részére. A Vállalkozó feladata továbbá az étterem nyilvános étteremkénti 
működtetése is.  
 
Vállalkozó a szerződés szerint a Dózsa György Általános Iskolában és a Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvodában tanuló, illetve nevelés alatt álló általános iskolások, óvodások 
részére tízórait, ebédet, uzsonnát, illetve a szociális alapszolgáltatásban étkeztetést igénybe 
vevő személyek részére ebédet biztosít a korcsoportoknak megfelelő étkezési norma szerint. 
 
Vállalkozó a 2020. január 14. napján kelt levelében a Szolgáltatási Szerződést a szerződés 
V.2. pontjában foglaltak alapján 90 napos felmondási határidővel, rendes felmondással 2020. 
április 30. napjával felmondta. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felmondást a 14/2020. 
(I.28.) KNÖT határozatával tudomásul vette, továbbá a 45/2020. (II. 11.) KNÖT határozatával 
döntött arról, hogy nyílt közbeszerzési eljárást indít a közétkeztetési szolgáltatás biztosítása 
érdekében. 
 
Az ajánlattételi határidő lejártáig egyetlen ajánlat sem érkezett be. 
 
A Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, az eljárás eredménytelen, mivel nem 
nyújtottak be ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig. 
 
 
 
 
 



 
 
2020. március 26. napján a Vállalkozó kérelmet nyújtott be, melyben visszavonja 
felmondását, valamint kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a veszélyhelyzet idejére az 
Önkormányzat engedje el a Rónay-kúria bérleti díját, valamint vállalja át a Rónay-kúriával 
kapcsolatos közüzemi díjak megfizetését. 
 
Kérelméhez csatolta az elmúlt nyáron megfizetett közüzemi díjak számláit. Ez kb. 258.000 + 
ÁFA/hó. A Vállalkozó Önkormányzatnak fizetett bérleti díja: 201.022 + ÁFA. 
 
Az étkeztetési szolgáltatást kötelező önkormányzati feladatként a jövőben is biztosítanunk 
kell. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2020. március 26. 
 

Tisztelettel: 
         Szirbik Imre  

 alpolgármester 
 
 



Tárgy: Határbástya kérelme 
 
____/2020.(_____) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Határbástya 
kérelme tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határbástya Kft. 
(székhely: 6723 Szeged, Csuka u. 19., képv.: Szöllősi István ügyvezető) (a továbbiakban: 
Vállalkozó) közétkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés felmondásának visszavonását 
elfogadja. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közétkeztetés 
biztosítása érdekében – a Rónay-kúria épületének használatáért fizetendő bérleti díj 
megfizetésétől 2020. március 11. napjától a koronavírus járvány miatt kihirdetett 
veszélyhelyzet végéig eltekint. 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület – közétkeztetés biztosítása 
érdekében – a Rónay-kúria alsó szintjének közüzemi díjainak megfizetését 2020. március 11. 
napjától a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet végéig átvállalja a 
Vállalkozótól. 
 
 
 
A határozatról értesül:  
- Szöllősi István 
  Határbástya Kft. 6772 Deszk, Alkotmány u. 52. 
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


