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Vállalkozói szerződés módosítása 

1. számú módosítás 

 

( t e r v e z e t )  

Amely létrejött egyrészről a Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft. 1158 

Budapest, Bezsilla Nándor u. 2., Adószám: 23819706-2-42, Cégjegyzék szám: 01-09-354210) 

a továbbiakban mint szolgáltató (képviseletében: Kosztyán Attila ügyvezető igazgató) 

másrészről Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.), a továbbiakban mint 

megbízó (képviseletében: Torma Andrea polgármester) között a mai napon az alábbiak 

szerint: 

 

1. A felek rögzítik, hogy 2020. november 26. napján vállalkozási szerződést kötöttek, mely 

szerint a szolgáltató Bánk Község Önkormányzatának fenntartásában a településen 

működő Bánki Törpe Óvodába (2653 Bánk, Kis utca 1.) az óvodás gyermekek részére, és 

igény esetén az intézmény dolgozói részére napi háromszori (reggeli, meleg ebéd, 

uzsonna), a szociális étkezők, valamint külsős felnőtt étkezők részére napi egyszeri meleg 

étkezést (ebéd) biztosít, beszállítással történő közétkeztetés nyújtásával.  

 

2. A felek a vállalkozási szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

„2. A szolgáltatás díja, és az étkezés nyersanyagköltsége (norma): 

Az étkeztetés 1 napra és egy adagra jutó nettó (áfa nélküli) nyersanyagköltsége 

(nyersanyagnorma): 

• Óvodás ellátott (tízórai, ebéd, uzsonna): 508 Ft 

• Óvodás ellátott táplálék allergiás I – laktóz, tejfehérje, tojás (tízórai, ebéd, uzsonna): 

654 Ft 

• Óvodás ellátott táplálék allergiás II – glutén, cukor, fruktóz és multiplex (tízórai, ebéd, 

uzsonna): 787 Ft 

• Felnőtt ellátott (ebéd) : 535 Ft 

 

A kölcsönösen kialkudott 1 napi szolgáltatási díjak: 

• Óvodás (napi háromszori étkezés): 701 Ft + áfa, azaz bruttó 890 Ft 

• Óvodás ellátott táplálék allergiás I (napi háromszori étkezés): 843 Ft + áfa, azaz bruttó 

1.070 Ft 

• Óvodás ellátott táplálék allergiás II (napi háromszori étkezés): 984 Ft + áfa, azaz 

bruttó 1.250 Ft 

• Felnőtt (meleg ebéd)  709 Ft + áfa, azaz bruttó 900 Ft 

 

A felek a kölcsönösen kialkudott árakkal egyetértenek, azokat elfogadják, és kijelentik, 

hogy azokat kizárólag közös megegyezéssel változtathatják meg, mely tekintetben a KSH 

által közzétett éves infláció mértéke az irányadó.” 

 

3. A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben az eredeti vállalkozási 

szerződés, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
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4. A felek a szerződés módosításban foglaltakkal egyetértenek, betartását magukra nézve 

kötelezőnek tartják, és a szerződést elolvasás és közös értelmezés alapján 

jóváhagyólag aláírják. 

 

Bánk, 2021. december ……. 

 

__________________________   ___________________________ 

Bánk Község Önkormányzata Vác és Vidéke Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft. 

 Megbízó  Szolgáltató 

Torma Andrea polgármester Kosztyán Attila ügyvezető igazgató 

 

 


