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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. 
 
Az étkeztetési szolgáltatást kötelező önkormányzati feladatként a jövőben is biztosítanunk kell, 
a szolgáltatás ellenértékének figyelembevételével a szolgáltató (Vállalkozó) kiválasztása 
közbeszerzési eljárás keretében történhet. 
 
Fentiekre tekintettel Önkormányzatunknak közbeszerzési eljárást kell indítania, az eljáráshoz 
kapcsolódó feladatok ellátására közbeszerzési szakértőt kell megbíznia. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését meghozni 

szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. január 23. 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

polgármester  
  



Tárgy: Közétkeztetési szolgáltatási szerződés felmondása 
 
   /2020. (      ) KNÖT h. 
 

1. sz. HATÁROZATI   JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közétkeztetési 
szolgáltatási szerződés felmondása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
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. 
 
Vállalkozó (székhely: 6723 Szeged, Csuka u. 19., képv.: Szöllősi István ügyvezető) a 
Szolgáltatási Szerződést 2020. január 14. napján kelt írásbeli nyilatkozatával a Szolgáltatási 
Szerződés V.2. pontjában foglaltak alapján rendes felmondással, 2020. április 30. napjával 
felmondta, melyet a Képviselő-testület tudomásul vesz. 
 
Vállakozó nyilatkozata alapján a Rónay-kúria épületét Önkormányzatunk számára 
birtokbaadási jegyzőkönyv alapján 2020. április 30. napján visszaadja.  
 
A határozatról értesül: 
- Határbástya Kft. (székhely: 6723 Szeged, Csuka u. 19., képv.: Szöllősi István ügyvezető) 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
Tárgy: Közétkeztetés Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számára tárgyú közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátása  
 
   /2020. (      ) KNÖT h. 

2. sz. HATÁROZATI   JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közétkeztetési 
szolgáltatási szerződés felmondása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a 
közétkeztetési szolgáltatást kötelező önkormányzati feladatként a jövőben is biztosítania kell, 
és a szolgáltatás ellenértékének figyelembevételével a szolgáltató (Vállalkozó) kiválasztása 
közbeszerzési eljárás keretében történhet, tudomásul veszi, hogy az eljáráshoz kapcsolódó 
feladatok ellátására közbeszerzési szakértőt kell megbíznia. 
 
A Képviselő-testület felkéri Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a közétkeztetési szolgáltatás 
biztosítása érdekében megindítandó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési 
feladatok ellátására kérjen árajánlatokat, valamint felhatalmazza arra, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő ajánlattevővel (közbeszerzési szakértővel) a közbeszerzés komplex 
lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződést megkösse.  
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



 


