
Pályázati felhívás 
 

Nagyalásony, Dabrony, Somlóvecse, Vid és Kisszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-
testületei nyílt pályázatot írnak ki a Nagyalásony, Kossuth u. 33. szám alatt lévő 600 adagos 
főzőkonyha határozatlan idejű üzemeltetésére. 
 
1. A konyha által biztosított étkeztetés magában foglalja az általános iskolások, az óvodás 
korúak étkeztetését, valamint a szociális és a vendég ebéd ellátást. 
 
2. Az üzemeltetés időtartama: Üzemeltetési szerződés hatályba lépését követően 2019. 
szeptember 1-től határozatlan idejű szerződés, 3 hónapos felmondási idővel. 
 
3. Pályázati feltételeket a pályázati dosszié tartalmazza, mely átvehető az önkormányzat 
hivatalában. Az önkormányzati hivatal címe: 8484 Nagyalásony Kossuth u. 29. 
 
4. Pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22 (hétfő) 15,00 óra. 
 
5. A pályázatokat érvényesen a pályázati dossziéban foglaltaknak megfelelően 3 példányban 
személyesen, vagy postai úton kell benyújtani. Amennyiben postán kerül benyújtásra, úgy a 
pályázatnak a 4. pontban írt benyújtási határidőre meg kell érkeznie. A borítékon kérjük 
feltüntetni: „Konyha üzemeltetési pályázat” 
 
6. A pályázattal kapcsolatos további információ Csöngei Gábor polgármestertől kérhető 
személyesen, vagy a 0630/259-0226 telefon számon.  
 
7. A konyha megtekinthető előzetes időpont egyeztetés alapján. 
 
8. A pályázatokat a képviselő-testületek bírálják el. A bírálat határideje: 2019. július 31., 
amely egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. 
 
9. Érvénytelen a pályázat: 

- az ajánlattételi határidő után nyújtják be, 
- az ajánlattevőnek köztartozása van, 
- nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak 

 
 
10. A kiírók fenntartják azon jogot, hogy egyik ajánlattévővel sem kötnek szerződést 
 
11. A kiírók a döntésről valamennyi pályázót írásban értesítik. 
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PÁLYÁZATI DOSSZIÉ 

 
 
 

  

                     
Nagyalásony, Dabrony, Somlóvecse, Vid, Kisszőlős Községek Önkormányzatainak 

tulajdonában lévő főzőkonyha üzemeltetésére 2019. szeptember 1-től határozatlan időre 
(A szerződést felmondani három hónap hatállyal, írásban lehet) 
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I. PÁLYÁZÓ TÖRZSADATAI 
  

 

  
 

A pályázó (gesztor) megnevezése   

Székhelye   

Levelezési címe (irányítószámmal)   

(amennyiben nem azonos a székhellyel) 

Felelős vezetője (név, beosztás)   
(cégszerű aláírásra jogosult) 



Telefon / Fax / E-mail       

Projektfelelős (név, beosztás) 
  

Címe (irányítószámmal) 
  (amennyiben nem azonos a pályázóéval) 

Telefon / Fax / E-mail       

KSH számjele (17 jegyű)   

Adószám   

TB folyószámlaszám   

Számlavezető bank és   
számlaszáma 
  
  
Egyéb számlavezető bankok és   
számlaszámok 
  
  
  
A projekt megvalósítására a pályázóval társult partnerek   
(pl. több település összefogásával megvalósuló 
beruházások/programok esetén a társult önkormányzatok 
felsorolása) 
(csak a keretezett részbe írjon!) 

                    
                    
I.1.A pályázat rövid bemutatása (csak a keretezett részbe írjon!) 

  



 
 

II.PÁLYÁZATI AJÁNLAT RÉSZLETEZÉSE 
 
II.1. A felajánlott bruttó bérleti díj mértéke:……..….. ft/hó (minimálisan felajánlandó bérleti 
díj bruttó 210.000 ft/hó), amely minden évben a KSH által közzétett infláció mértékével, 
illetve térítési díj emelés esetén az emelés százalékos mértékével emelkedik a tárgyévet 
követő szeptember1-től. A szerződés megkötésével egyidejűleg 3 havi bérleti díjat kérünk 
előre.  

 

              
                    
II.2. A vásárolt élelmezés számlájának kiegyenlítése a tárgyhónapot követő hónap 5. napjától 
számított ……… napon (minimum 8 nap) belül történik. 
 
 
 
 
 

III. Egyéb kötelező vállalások 
 

A konyha üzemeltetésének közüzemi költségeit a bérlő viseli (Víz, csatorna, gáz 
szemétszállítás közvetlenül a szolgáltatónak, villany almérő alapján az Önkormányzatnak). 
 
A pályázónak vállalni kell: 
- HACCP rendszerének megfelelő üzemeltetést 
- szakhatósági előírásoknak, továbbá 
- a közétkeztetésre vonatkozó jelenleg és a bérlet időtartama alatt hatályos jogszabályok 
szerinti megfelelést 

 
IV. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 

 
IV.1. Helyi és állami adóhatóság igazolása köztartozás mentességről 
 
IV.2. Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati dosszié II.1. pontjától II.2.pontjáig foglalt 
feltételeket vállalja. 
 
IV.3. Jogi személy esetén a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, egyéni vállalkozó 
esetén a vállalkozói igazolvány másolata 
 
IV.4. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll 
végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt. 



 
 
IV.5. Pályázó nyilatkozata az étkezési térítési (óvodás, iskolás, felnőtt) díjakról. 
  

IV.6. A pályázó vállalása, hogy a bérüzemeltetési szerződés bármely okból történő 
megszűnése, megszüntetése esetén az általa üzemeltetett konyhát, berendezési és felszerelési 
tárgyait a bérüzemeltetés kezdetekor fennálló állapotnak megfelelően adja vissza. 
Amennyiben ez nem történik meg, úgy vállalnia kell, hogy az eredeti állapot helyreállításával 
kapcsolatos minden költséget bérbeadónak megtérít. 
 
 
 

 
Dátum: 

 
 
 

Aláírás 
 


