
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet közétkeztetés 

(gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés) feladat ellátására Homokmégy községben 

vállalkozók részére az alábbi feltételekkel: 

A közétkeztetés magában foglalja a gyermekétkeztetés keretében a Homokmégy Kéknefelejcs 

Óvoda részére 35 fő napi háromszori étkezésének, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola 

Homokmégyi Általános Iskolája részére 19 fő napi háromszori étkezésének biztosítását, a 

szociális étkeztetés keretében 44 fő napi egyszeri ebéd étkezésének biztosítását. 

A feladatellátás időtartama: 2019. július 1-től 2024. június 30-ig tartó határozott időre szóló 

közszolgáltatási szerződés. 

 

Pályázati feltételek: 

1. A pályázó feleljen meg a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek – 

különösen a gyermekétkeztetés terén a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásainak. 

2. A pályázónak vállalnia kell az előállított étel jogszabályoknak megfelelő módon történő 

kiszállítását a Homokmégy, Vörösmarty u. 4-6. szám alatti konyhára 

3. A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú szakmai végzettséggel, a tevékenység ellátására 

jogosító iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát a pályázatnak tartalmaznia kell. 

4. A pályázat tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail 

cím, stb.) 

5. A pályázó tevékenységének bemutatása, a feladatellátással kapcsolatos elképzelések 

ismertetése. 

6. Cég esetén, egy hónapnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére 

jogosult nevét, elérhetőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot (aláírási címpéldány). Egyéni 

vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát. 

7. Igazolás arról, hogy a székhely, illetve telephely szerinti önkormányzatnál adó és más jellegű 

tartozása nem áll fenn. 

8. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az 

adóhatóság felé fennálló adótartozása (nullás adóigazolás). 

9. Pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll 

végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt. 

10. Nyersanyagnorma és térítési díj megállapítására javaslat a gyermekétkeztetésben részt 

vevők számára korcsoportonként és a szociális étkeztetést igénybevevők részére. 

11. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket, 

illetve 200.000 Ft összegű kaució megfizetését nyertes pályázat esetén a közszolgáltatási 

szerződés aláírásáig. 

Pályázat kiíró bérleti jogviszony keretében biztosítja a tulajdonát képező Homokmégy, 

Vörösmarty utca 4-6. szám alatti konyhát az ott található eszközökkel együtt havi 30.000,- Ft 

bérleti díj + rezsidíj ellenében a nyertes pályázó részére a közszolgáltatási szerződés 

időtartamára. 

A nyertes pályázóval az önkormányzat szerződést köt, melynek mellékletét képezi a bérbe 

adott, Vörösmarty utca 4-6. szám. szám alatti konyha eszközeinek leltára. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. (péntek) 12 óra. 

A pályázatot 1 példányban Homokmégy Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett 

zárt borítékban lehet postai úton, vagy személyesen benyújtani (6343 Homokmégy, Kossuth 

utca 16.). 

A borítékon kérjük feltüntetni: az ajánlattevő nevét, címét, valamint „Közétkeztetési pályázat 

Homokmégy” szöveget. 



A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 

Tapolcsányiné Varga Krisztina polgármestertől a 06-78-454-064-es telefonszámon. 

Érvénytelen az ajánlat: ha az ajánlattételi határidő után nyújtották be, nem felel meg a pályázati 

felhívásban foglaltaknak.  

 

A pályázat értékelésénél előnyt jelent: 

- A pályázó nyilatkozata, hogy tevékenységét helyben fogja végezni, a 6341 

Homokmégy Vörösmarty u. 4-6. szám alatti konyhán.  

- A pályázó írásban nyilatkozik arról, hogy a személyi feltételek biztosítása körében 

a jelenleg is a közétkeztetésben dolgozó 3 fő önkormányzati alkalmazott közül a 

közszolgáltatási szerződés időtartama alatt legalább 1 fő továbbfoglalkoztatását 

vállalja. 

A pályázat értékelésének további szempontjai: 

- Közétkeztetésben, éttermi vendéglátás terén szerzett legalább 1 éves gyakorlat. 

- Legkedvezőbb ár. 

 

A pályázatok bontására 2019. június 5-én, szerdán kerül sor a Hajósi Közös Önkormányzati 

Hivatal Homokmégyi Kirendeltségén, a Homokmégy, Kossuth u. 16. szám alatti dísztermében, 

amely eljárásra ezúton minden pályázót meghívunk.  

Az ajánlatok elbírálásának határideje: a pályázatokról az Ügyrendi Bizottság javaslatára 

Homokmégy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 2019. június 30. napjáig. 

A kiíró jogosult az elbírálási határidőt egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítani, 

melyről az ajánlattevőket írásban értesíti. 

A kiíró a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, ha: 

– nem érkezett pályázat, 

– kizárólag érvénytelen pályázat érkezett, 

– a kiíró a pályázat érvénytelenségéről döntött. 

A kiíró a döntésről valamennyi pályázót írásban értesíti. 

A kiíró a pályázat nyertesével 5 év határozott idejű közszolgáltatási szerződést köt. A nyertes 

ajánlattevő visszalépése esetén a kiíró a soron következő helyezettel szerződést köthet. 

A pályázatban megadott térítési díjak emelésére a szerződés aláírásától számított egy éven belül 

nincs lehetőség. Ezt követően a térítési díj mértéke Homokmégy Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagyásával emelhető, amelyet minden év november 15-ig lehet 

benyújtani a Képviselő-testület részére. 
 

Homokmégy, 2019. 04. 25. 

 

 

      Homokmégy Község Önkormányzata 


