
Pályázati felhívás közétkeztetés biztosítására, 

konyha üzemeltetésére 

 

Rudabánya Város Önkormányzata közétkeztetés biztosítására, konyha üzemeltetésére 

nyilvános pályázatot hirdet.  

A pályázat tárgya:  

Bérleti jogviszony létesítése a Rudabánya Város Önkormányzata tulajdonában álló, 3733 

Rudabánya, Rákóczi Ferenc utca 32. szám alatti, 350 adagos konyha működtetésére, biztosítva 

az óvodai és általános iskolás gyermekek étkeztetését, szociális étkeztetést, valamint az 

intézményi és vendégétkeztetést.  

Ajánlatkérő adatai:  

Rudabánya Város Önkormányzata (képviseli: Novák Péter Adrián polgármester) 

3733 Rudabánya, Gvadányi József utca 47. 

 

Pályázati feltételek, benyújtandó dokumentumok: 

1) Ajánlatadó írásbeli kötelezettség-vállalása, hogy tevékenysége során a mindenkori, 

Magyarország központi költségvetését meghatározó jogszabály rendelkezései szerint 

jár el, lehetővé téve az önkormányzat számára a normatív állami támogatás igénylését 

és lehívását.  

2) A működéshez szükséges engedélyek (melegkonyhás és munkahelyi vendéglátó 

étkeztetésre vonatkozó működési engedély) megléte és másolatának becsatolása, 

vagy annak vállalása, hogy a bérleti üzemeltetési szerződés aláírásáig, illetve a 

tényleges működés megkezdéséig a szükséges, jogszabályokban előírt engedélyeket 

beszerzi.  

3) Három hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó 

esetében vállalkozói igazolvány hitelesített másolatának csatolása. 

4) A pályázó tevékenységének bemutatása, referenciák feltüntetésével. 

5) A pályázó szolgáltatással, működéssel kapcsolatos elképzelése. 

6) Pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll 

végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.  

7) Pályázat nyilatkozata arról, hogy a közétkeztetés során a 37/2014.(IV.30.) EMMI. 

rendeletben foglalt rendelkezéseket betartják.  

8) A pályázó nyilatkozata, hogy a tevékenységét elsősorban helyben, a Rudabánya, 

Rákóczi Ferenc utca 32. szám alatti melegkonyhás egységben, annak fenntartásával 

fogja végezni.  

9) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha pályázó írásban nyilatkozik arról, hogy a 

személyi feltételek biztosítása körében a jelenleg is a konyhán dolgozó 

élelmezésvezető és 1 fő szakács dolgozót a szerződés időtartama alatt tovább 



foglalkoztatja. A pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy a személyi feltételeket oly 

módon biztosítja, amely garanciát jelent betegség, szabadság esetén is a folyamatos 

és zavartalan működésére.  

 

10) A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú szakmai végzettséggel, vagy igazolnia kell, 

hogy megfelelő végzettségű alkalmazottal rendelkezik. ( A jelenlegi alkalmazottak 

rendelkeznek megfelelő végzettséggel.) 

 

11) A pályázó vállalja a közétkeztetés keretében hétfőtől péntekig az óvodai és általános 

iskolás gyermekek étkeztetését, szociális étkeztetést, valamint az intézményi és 

vendégétkeztetést. 

 

  12) A pályázó vállalja, hogy az ebéd adagokat minden ellátási formában, minden 

alkalommal a hatályos élelmezési nyersanyagnormák szigorú betartásával készíti el. 

13) A közétkeztetést igénybe vevő intézmények vezetői- iskola, óvoda, szociális 

étkeztetés,- vállalják, hogy a következő napra vonatkozó létszámadatokat 14 óráig 

megadja a szolgáltató részére. 

  14) Évente egy alkalommal, jogosult a vállalkozó tárgyalásokat folytatni az 

önkormányzattal a térítési díjak módosítására vonatkozóan, és csak az 

önkormányzattal egyeztetett árakat alkalmazhatja. 

 15) A pályázó köteles a  főzőkonyhát és környezetét rendben tartani. 

A Konyha üzemeltetésének egyéb feltételei: 

•  A pályázó az önkormányzat tulajdonában lévő konyhát és kiszolgáló helyiségeit 

igénybe veszi, saját költségén üzemelteti, a konyha működtetéséhez szükséges víz-, 

gázfogyasztás, áramszolgáltatás közüzemi díját a felszerelt mérőkön mért fogyasztás 

alapján a szolgáltatók felé kiegyenlíteni. Köteles továbbá gondoskodni a tevékenység 

során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék elszállíttatásáról, a szolgáltatás 

díjának kiegyenlítéséről. 

• Pályázó a konyha működtetése és az intézményi étkeztetés ellátása során fokozottan 

köteles betartani a tevékenységre irányadó közegészségügyi-, járványügyi-, higiénés 

szabályokat, továbbá működési engedélyét jelen szerződés szerinti tevékenységre 

beszerezni és azt a szerződés tartama alatt hatályában fenntartani köteles. 

• Pályázó a végzett tevékenységéért, az ezzel összefüggésben okozott vagyoni és nem 

vagyoni károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik. 

• Pályázó a szerződés teljesítése során, saját költségén köteles biztosítani a konyha 

működtetéséhez szükséges, leltár szerint átvett eszközök megfelelő karbantartását a 

folyamatos és üzembiztos működés biztosítása érdekében. 



• A konyha és kiszolgáló helyiségek, illetőleg eszközök használatának ellenértékeként, 

pályázó az önkormányzatnak bérleti díjat fizet. A bérleti díj összege külön megállapodás 

tárgya.  

• Az önkormányzat a pályázóval egyeztetve, jogosult egy alkalommal a bérleti díj 

módosítását kezdeményezni. 

• Pályázó a cég, egyéni vállalkozó lehet, akinek a telephely/ székhely szerinti 

önkormányzattal szemben, illetve személyéhez közvetlenül kapcsolódó egyéb 

vállalkozásokkal szemben tartozás nem áll fenn. (Csatolni szükséges 30 napnál nem 

régebbi igazolást arról, hogy önkormányzattal szemben nincs adótartozása és más 

jellegű tartozása, illetve NAV igazolás a köztartozásmentességről.) 

 

A konyha üzemeltetésének kezdő időpontja: 

Az üzemeltetés a pályázatok elbírálását követően: 

2023.01.01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2022.11.04. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, Rudabánya Város Önkormányzatához, (3733 Rudabánya, Gvadányi J u. 47.) 

Novák Péter Adrián polgármesternek címezve. A borítékra kérjük ráírni: pályázat konyha 

üzemeltetésére.   

A Kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát indoklási kötelezettség nélkül 

fenntartja.   

A pályázat elbírálásnak határideje: 

2022.11.11. 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.rudabanya.hu   

Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábla 

 

 

 

dr. Báros Ákos                                                                          Novák Péter Adrián 

jegyző                                                                                          polgármester 

  


