Megállapodás
az általános iskolai gyermekétkeztetési feladat ellátására
amely létrejött egyrészről
Mány Község Önkormányzata
székhely: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
adószám: 15727536-2-07
törzskönyvi azonosító szám: 727530
bankszámlaszám: 10402001-50526686-67801006
számlavezető pénzintézet: K&H Bank
képviseli: Ugron Zoltán Gábor, polgármester
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
székhely: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
adószám: 15763356-1-07
törzskönyvi azonosító szám: 763358
bankszámlaszám:
számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
képviseli: Fuchs János, elnök
(a továbbiakban: Fenntartó)
harmadrészről a
Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola
székhely: 2065 Mány, Szent István u. 4.
adószám: 15840314-2-07
törzskönyvi azonosító szám: 840318
közoktatási OM azonosító: 030140
bankszámlaszám: 12023008-01695145-00100004
számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
képviseli: Szabó Julianna, igazgató
(a továbbiakban: Intézmény)
negyedrészről a
Mányi Önkormányzati Konyha
székhely: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
adószám: 15805801-2-07
törzskönyvi azonosító szám: 805805
bankszámlaszám: 10402001-50526685-52761008
számlavezető pénzintézet: K&H Bank
képviseli: Turán Krisztina élelmezésvezető
(a továbbiakban: Konyha)

együttesen Együttműködő Felek – között, alulírott helyen és időben az alábbi
feltételek szerint:
I. ELŐZMÉNYEK
1. Együttműködő Felek előzményként rögzítik, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A.
§ (3) bekezdése ab) pontja alapján az egyházi és a nem állami fenntartó biztosítja a
gyermekétkeztetést az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben. Továbbá a
Gyvt. 21/A. § (1) bekezdése értelmében a tanulók számára az iskolai tanítási
napokon a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két
kisétkezést kell biztosítani. A Gyvt. 21/A. § (2) bekezdése alapján az intézményi
gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem
veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
2. Együttműködő Felek rögzítik, hogy a Fenntartó a 2019. szeptember 1-jei hatállyal
az Intézmény fenntartója tekintetében végbement váltást követően a korábbi –
Klebelsberg Központ fenntartása alatti időszak szerinti – intézményi
gyermekétkeztetési feladatellátásnak megfelelően kérte az Önkormányzatot a
Konyhán keresztül történő feladatellátásra 2019. szeptember 1-jétől.
3. Mivel a kötelezően ellátandó gyermekétkeztetési feladat a nemzetiségi
önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményben tanulók ellátása esetén
nem vonatkozik a települési önkormányzatra, ezért annak ellátására megállapodást
kell kötni a feladatellátást biztosító Önkormányzat és a Fenntartó között.
II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
A Fenntartó az Önkormányzatot bízza meg az intézményi gyermekétkeztetési feladat
biztosításával a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, aki a Konyha útján
biztosítja a gyermekétkeztetési feladatot.
III. KAPCSOLATTARTÁS
1. Együttműködő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásba foglalt feladatok
teljesítésének elősegítése érdekében a kapcsolatot az alábbiakban megjelölt
személyeken keresztül tartják:
Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről:
Név: Ugron Zoltán Gábor
Beosztás: polgármester
Cím: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
Telefon: 70/680-4480
E-mail: polgarmester@many.hu

Kapcsolattartó a Fenntartó részéről:
Név: Fuchs János
Beosztás: elnök
Cím: 2065 Mány Rákóczi u. 67.
Telefon: 30/237-2597
E-mail: fuchs.janos01@gmail.com
Kapcsolattartó az Intézmény részéről:
Név: Szabó Julianna
Beosztás: igazgató
Cím: 2065 Mány, Szent István u. 4.
Telefon: 70/362-1612
E-mail: szjulcsa@gmail.com
Kapcsolattartó a Konyha részéről:
Név: Turán Krisztina
Beosztás: élelmezésvezető
Cím: 2065 Mány, Szent István u. 4.
Telefon: 70/660-6989
E-mail: konyha@many.hu
2. Fenti személyek vagy adataik változásáról Együttműködő Felek egymást írásban, a
változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni.
3. Együttműködő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatellátásra
vonatkozóan a Konyha és az Intézmény között a részletszabályokat, a pontos napi
szintű ügyviteli feladatokat és felelősségi köröket, valamint a feladatellátás során
felmerülő adatkezelést rögzítő szabályzatokat készítenek.
IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Jelen megállapodásban foglaltakat Együttműködő Felek bármelyik
kezdeményezésre kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

fél

2. A Konyha képviseletére jogosult kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges
igazolásokkal és engedélyekkel (pl. népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági,
állategészségügyi) rendelkezik.
3. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
4. Jelen megállapodás egymással mindenben szó szerint megegyező 5 (öt) eredeti
példányban készült, amelyből kettő példány az Önkormányzatot, egy-egy példány
pedig a Fenntartót, az Intézményt és a Konyhát illeti meg.

5. A jelen megállapodást Együttműködő Felek kölcsönös elolvasás és értelmezés
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Mány, 20…
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