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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Önkormányzatunk 2009. június 11-én – 2009. szeptember 1-jei hatállyal – szolgáltatási 
koncessziós szerzıdést kötött – a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıjével – a 
Szent Gellért Borház és Étterem Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelı Egyéni 
Céggel (a továbbiakban: Koncesszióba Vevı) az étkeztetési szolgáltatás ellátására, valamint a 
Rónay-kúria üzemeltetésére. 
 
A Koncesszióba Vevı (jelenlegi neve: Szent Gellért Borház és Étterem Dr. Mihály Zoltán és 
Fiai Kfc.) az Önkormányzattal kötötte a szerzıdést, azonban az étkeztetési szolgáltatást 
(gyermek- és felnıtt közétkeztetés: óvodai, általános iskolai, idısek részére nyújtandó 
étkeztetés) egyes önkormányzati intézmények (óvoda, iskola, EESZI) feladatkörével 
összefüggésben nyújtja. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján 2012. évtıl kezdıdıen 
elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési 
kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és 
kiadásai. Valamennyi költségvetési szerv önálló adószámmal és pénzforgalmi számlaszámmal 
rendelkezik. 
 
Az egyes költségvetési szervek gazdálkodásának elkülönülése következtében szükségessé 
válik annak rendezése is, hogy az intézmények gazdálkodása során a kiadások azoknál a 
költségvetési szervnél kerüljenek könyvelésre, ahol azok ténylegesen felmerültek, tehát a 
számlázásnak ezen intézmények részére kellene történni. 
 
Annak érdekében, hogy ezen intézmények gazdálkodása megfeleljen a már hivatkozott 
államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet elıírásainak szükségessé válik a megkötött szerzıdés módosítása akként, hogy a 
szerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségrıl a számla az adott intézmény nevére kerüljön 
kiállításra. 
 
Ez lehetséges, ha az Önkormányzat a Ptk. szabályai szerint (Ptk.315. § „Aki kötelezettsége 
teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához mást vesz igénybe, ennek magatartásáért felelıs.”) 
teljesítési segédként igénybe veszi intézményét, ezáltal a számla az adott intézmény részére 
kerül kiállításra. Ugyanakkor a fıkötelezett az Önkormányzat marad, tehát abban az esetben, 
ha az intézmény nem teljesít, az Önkormányzatot terheli a fizetési kötelezettség. 



Az intézmények elkülönült gazdálkodása miatt az intézményeknek a költségvetésükben saját 
bevételként tervezett térítési díjakat saját bankszámlájukra kell beszedniük. Ugyanakkor saját 
költségvetésükben kell tervezni az étkeztetési szolgáltatásokért fizetendı árat, tehát a számlát 
nekik kell kiállítani.  
Önálló adóalanyok, önálló adóbevallás készítésére kötelezettek, a fenti módosítások után 
tudják az adót adóbevallásaik során visszaigényelni. 
 
A jogszabályi elıírásoknak való megfelelés érdekében javasolom a Tisztelt Képviselı-
testületnek, hogy a gyermek- és felnıtt közétkeztetéssel kapcsolatban megkötött 
szolgáltatási koncessziós szerzıdés módosítását kezdeményezzük akként, hogy teljesítési 
segédként kerüljenek bevonásra az érintett intézmények. 
 
A módosítás a megkötött szerzıdést egyebekben nem érinti, tehát azáltal sem az árak, sem a 
szerzıdés idıtartama nem változik, csupán a számla fizetésére kötelezett neve. 
Közbeszerzési szabályok a megkötött szerzıdések fentiek szerinti módosítását nem tiltják, 
azonban azokat a Közbeszerzési Hatóság honlapján hirdetmény formájában közzé kell tenni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2012. március 21. 
 

 
Tisztelettel: 

 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 



Tárgy: Szolgáltatási koncessziós szerzıdés módosítása 
 
_____/2012.(_______ ) KNÖT h 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a szolgáltatási 
koncessziós szerzıdés módosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szent Gellért Borház és 
Étterem Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelı Egyéni Céggel (6900 Makó, 
Szent Gellért u. 2., képv.: Dr. Mihály Zoltán) 2009. június 11-én, 2009. szeptember 1-jei 
hatállyal megkötött Szolgáltatási Koncessziós Szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) 
módosítását kezdeményezi akként, hogy az érintett – alábbiakban felsorolt - önkormányzati 
intézmények a Szerzıdésben teljesítési segédként kerüljenek bevonására annak érdekében, 
hogy a Képviselı-testület által irányított költségvetési szervek gazdálkodása megfeleljen az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § elıírásainak.  
 
Fentiekre tekintettel a Képviselı-testület a Szerzıdésbe az alábbi intézményeket 2011. április 
1. napjától teljesítési segédként bevonja: 
a) az óvodai gyermekétkeztetés tekintetében 
Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda intézményt (6775 
Kiszombor, József Attila u. 19.) 
 Képviselıjének neve: Börcsökné Balázs Márta óvodavezetı 
 Adószáma: 16685046-2-06 
 Bankszámla száma: 11735074-16685046 
b) az iskolai gyermekétkeztetés tekintetében 
Dózsa György Általános Iskola intézményt (6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.) 
 Képviselıjének neve: Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató 
 Adószáma: 16685039-2-06 
 Bankszámla száma: 11735074-16685039 
c) idıs étkeztetés tekintetében 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt (6775 Kiszombor, Szegedi u. 2.) 

Képviselıjének neve: Kunné Horváth Izabella intézményvezetı 
Adószáma: 16685101-2-06 
Bankszámla száma: 11735074-16685101 

 
Az intézmények teljesítési segédként történı bevonása az Önkormányzatnak a Szerzıdésben 
vállalt kötelezettségvállalásait, nyilatkozatait nem érinti, azok továbbra is változatlan 
formában hatályban maradnak. A szerzıdés-módosítás során nem változnak a Szerzıdésben 
rögzített árak és a szerzıdés lejáratának idıpontja. 
 
A határozatról értesül: 
- Szent Gellért Borház és Étterem Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kfc. 
  6900 Makó, Szent Gellért u. 2. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


