
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. szeptember 21.

Javaslat a  Zalagast  Kft-vel  kötött  –  közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó  –
vállalkozói szerződés módosítására

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                                   szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                                   ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnöke

az önkormányzat bíráló bizottságának elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála, Humán Szolgáltatási Osztály vezetője      

Péter Kata ügyintéző
Meghívott: Hegedűs Anikó, Kérfalusi Attila – Zalagast Kft. ügyvezetői                           

Gyenes Józsefné - óvodavezető 
Bölcskei Anna – ESZI intézményvezető
Farkasné Vörös Magdolna – GESZ igazgató
Szilágyiné Németh Sarolta – megbízott tankerületi igazgató

Véleményező     bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2017.09.12.
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke                               2017.09.12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                    2017.09.13.
az önkormányzat bíráló bizottsága 2017.09.19.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: DMJV Önkormányzata  a  Zalagast  Kft-vel  kötött  szerződés
alapján  látja  el  a  köznevelési  intézményekben,  valamint  a  szociális  intézményekben  a
közétkeztetési feladatokat. A 2017.01.01-től az érvényben lévő 134/2016.(VI.10.) Kormányrendelet
szerint az iskolák fenntartói és üzemeltetői feladatát átvette a Dunaújvárosi Tankerületi Központ. 
Ezért szükségessé vált a Zalagast Kft. és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Dunaújvárosi Óvoda, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai között  2013.03.12-én  létrejött  szolgáltatási  szerződés  módosítása  a  Dunaújvárosi
Tankerületi Központ bevonásával.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 6543-15/2017.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok: - 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017.09.07. Ellenőrzés dátuma: 2017.09.07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat  a  Zalagast  Kft-vel  kötött  –  közétkeztetési  feladatok  ellátására  vonatkozó  –
vállalkozói szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

2013. március 12-én létrejött és április 1-jén hatályba lépett –  a Zalagast Kft., DMJV
Önkormányzata, mint Megrendelő1; a Dunaújvárosi Óvoda, mint Megrendelő2, valamint az
Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai, mint
Megrendelő3 között –, az intézményekben ellátandó közétkeztetési feladatokra vonatkozó
vállalkozói szerződés. (1. számú melléklet) A szerződés 1. számú módosítására 2013. december
30-án került sor, melyben a közüzemi díjakat rendezték a szerződő felek. (2. számú melléklet)

A Zalagast Kft. 2017. július 10-én kereste meg DMJV Önkormányzatát, hogy az állami köznevelési
feladata ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló
134/2016.(VI.10.) Kormányrendeletben foglaltak alapján – mely szerint minden oktatási intézmény
fenntartói és üzemeltetői feladatát a Tankerületi Központok vették át – módosítsuk a vállalkozói
szerződést. (3. számú melléklet)

Fentiekre  tekintettel  a  szerződés-tervezetben  a  Tankerületi  Központ  –  mint  szerződő  fél  –  is
szerepel.

A  Zalagast  Kft.  által  megküldött  szerződés  módosítás-tervezetet  közbeszerzési  ügyintézőkön
keresztül  megküldtük  az  ÉSZ-KER  Kft-nek  véleményezésre.  A közbeszerzési  tanácsadó  cég
írásban észrevételezett a módosítással kapcsolatban. Ezt áttekintettük és további kiegészítéseket
tartottunk szükségesnek, ezért ismételten a tanácsadó cég véleményét kértük a szerződő partner
egyidejű tájékoztatása mellett. 
Átvezettük továbbá a szerződésben az eltelt időben bekövetkezett aktualitásokat (pl. intézmények
címe, kapcsolattartók személye, stb.) 
Az ÉSZ-KER, valamint a Zalagast Kft. által jóváhagyott módosítás tervezet a határozati javaslat
melléklete.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság szeptember 12-i ülésén tárgyalta
és 6 igen szavazattal támogatta azt. 
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság szeptember 12-i ülésén tárgyalta
és 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta azt. 
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést szeptember 13-i ülésén tárgyalta és 5 
igen, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést szeptember 13-i ülésén tárgyalta és 
egyhangúlag támogatta. 
Az önkormányzat bíráló bizottsága a közgyűlési postázást követően tárgyalta az előterjesztést, így
annak eredményéről az elnök a Közgyűlést szóban tájékoztatja. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

2



HATÁROZATI     JAVASLAT
                                   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
                                                        ….../2017.(IX.21.) határozata

DMJV közigazgatási területén végzett közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó
vállalkozói szerződés kiegészítéséről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező vállalkozói
szerződésben  foglaltak szerint  aktualizálja  és kiegészíti  a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint Megrendelő1, a Gazdasági Ellátó Szervezet, mint Megrendelő2, az
Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai, mint
Megrendelő3 és a Zalagast Kft.  között a 2013. március 12-én megkötött és 2013. április 1-jén
hatályba lépett szolgáltatási szerződést azzal, hogy a – jogszabályi változásokra figyelemmel –  a
szerződő felek közé bevonja a Dunaújvárosi Tankerületi Központot.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat
mellékletét képező vállalkozói szerződés 2. sz. módosításának aláírására.

Felelős:  - a szerződés aláírásáért, valamint a határozat közléséért:
                  polgármester
              - a határozat közlésében való közreműködésért, valamint a szerződés aláírásra történő 

       előkészítéséért:
      a humán szolgáltatási osztály vezetője           

Határidő: 2017. október 16.

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

                           Izsák Máté                                                           Hingyi László s.k.
            Az oktatási, kulturális, ifjúsági és                      a gazdasági és területfejlesztési

      sportbizottság elnöke  bizottság elnöke

                Tóth Kálmán s.k.                                                       Lőrinczi Konrád s.k. 
             az ügyrendi, igazgatási                                szociális, egészségügyi és lakásügyi

 és jogi bizottság elnöke         bizottság elnöke               
                                             

Dr. Ragó Pál
az önkormányzat bíráló bizottságának 

elnöke
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