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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről Délegyháza Község Önkormányzata  

székhelye:    2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 

adószáma:    15634769-2-13 

bankszámlaszáma:  11742180-15441654 

regisztrációs száma:   734763 

képviseletében eljáró Dr. Riebl Antal polgármester,  

 
mint megrendelő, (a továbbiakban „Megrendelő”),  
másrészről a Szakács-Ács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   

székhelye:   2337 Délegyháza, József Attila u. 23.,  

adószáma:   23722639-2-13,  

statisztikai jelzőszáma:  23722639-4391-113-13,  

cégjegyzékszáma:   13-09-152483,  

bankszámlaszáma:   Budapest Bank 10103850-09453900-01003006 

képviseletében eljáró Vásárhelyi Zsolt ügyvezető,  
 
mint vállalkozó (a továbbiakban „Vállalkozó”,  
együttesen „Szerződő Felek” között az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon: 
 

I. Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2012. május 17-én beszerzési eljárást indított.  

Megrendelő beszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó. 
A szerződés és annak rendelkezései értelmében készült bármely okirat, ideértve annak 
valamennyi mellékleteit is, együttesen alkotják a Szerződő Felek között az e tárgyban létrejött 
teljes szerződést.  

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármilyen ellentmondás merülne 
fel jelen szerződés és annak mellékletei között, úgy a mellékletben foglalt rendelkezések 
elsődlegesen irányadóak. 
 

II. A szerződés tárgya 
A jelen szerződés tárgya a Megrendelő fenntartásában lévő intézményekben, a gyermek- és 
diákélelmezés biztosítása az alábbiak szerint: 

1. Napsugár Napközi-otthonos Óvoda (2337 Délegyháza, Árpád u. 6.) 

  110 fő étkeztetése.  
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  Ebből 80 fő részére napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna), 30 fő 
  részére tízórai és ebéd biztosítása. 

2. Hunyadi János Általános Iskola (2337 Délegyháza, Árpád u. 53.) 

  105 fő étkeztetése.  
  Ebből 85 fő részére napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna), 20 fő 
  részére tízórai és ebéd biztosítása. 

3. Családi Napközi (2337 Délegyháza, Árpád u. 2.) 

  13 fő étkeztetése.  
  Ebből 11 fő részére napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna), 2 fő 
  részére tízórai és ebéd biztosítása. 

4. Vendég (2337 Délegyháza, Árpád u. 6.) 
  12 fő felnőtt étkeztetése, részükre ebéd biztosítása. A vendégek étkeztetése 
  csak akkor történhet a főzőkonyha igénybevételével, ha a gyermek-étkeztetés 
  ellátását nem veszélyezteti. 
Az adagszám az igényeknek megfelelően +/-25%-kal változhat.  
 
A szolgáltatás körébe beleértendő a havi és heti étlap készítése az élelmiszer anyagok 
beszerzése, az étel készítése, kiszállítása és a csoportos tálalás az óvodában, mindez a 
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet előírásainak, az egészséges táplálkozás irányelveinek és a 
HACCP rendszer követelményeinek megfelelően.  

 

III. A szerződés időbeli hatálya 
2012. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakban az óvoda, a családi napközi és a 
vendégek esetében évi 220 étkeztetési nap, az iskola esetében évi 185 étkeztetési nap 
figyelembevételével.   
Jelen szerződés 2012. július 1-jén történő hatályba lépésének feltétele a 600 000 Ft összegű 
óvadék a vállalkozó által 2012. június 30-ig történő megfizetése megrendelő részére. 

IV. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

Megrendelő jogai: 

- Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét a szerződés tárgyában és teljesítésében 
bármikor ellenőrizni, illetve ellenőriztetni.    

- A felhasználásra kerülő nyersanyagokat bármikor ellenőrizheti. Jogosult megvizsgálni, hogy 
a beszerzés legalább 25%-ban helyi termelőtől, illetve őstermelőtől történt-e. 

- Jogosult az ételek anyagmennyiségét és tápanyagmennyiségét ellenőrizni, és megállapítani, 
hogy biztosított-e az életkornak megfelelő összetétel és a vonatkozó szabványi előírások 
betartásra kerültek-e.  

Megrendelő kötelezettségei: 

- A Vállalkozó részére a Napsugár Napközi-otthonos Óvoda (2337 Délegyháza, Árpád u. 6.) 
konyhájának térítésmentes rendelkezésre bocsátása a szerződés időtartamára. Megrendelő 
kötelezettsége a főzőkonyha-ingatlan tartó és tetőszerkezeti karbantartása, felújítása. 
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- Biztosítja a szállító edényzetet a vállalkozó számára. 

- A főzőkonyha számítógépét és a hozzá tartozó felhasználói szoftvert térítésmentes 
használatra átadja a Vállalkozónak a szerződés időtartamára. 

- Az iskolai melegítőkonyha üzemeltetése. 
- Az ételek átvétele a családi napköziben és az iskolában szállítólevél alapján történik. Az 
átvételkor rögzíteni szükséges a mennyiséget, az átvételi hőfokot, és az érzékszervi minősítés 
eredményét.  
- Megrendelő biztosítja a tálalást a családi napköziben és az iskolában.  

- Megrendelő vállalja, hogy az 50%-os, valamint a 100%-os kedvezményes étkezésre 
jogosultak térítési díjait a tárgyhó 15.-ig Vállalkozó egyszámlájára átutalja. 
- Megrendelő vállalja, hogy a családi napközinek és az iskolának leadott edényzetet tiszta, 
fertőtlenített állapotban adja vissza a Vállalkozó részére, a következő szállítás alkalmával. 
 

 
V. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

Vállalkozó jogai: 

- Vállalkozó a Napsugár Napközi-otthonos Óvoda (2337 Délegyháza, Árpád u. 6.) konyháját 
és teljes berendezését a szolgáltatás időtartama alatt térítésmentesen használhatja. 

- Vállalkozó a Megrendelő tulajdonát képező szállító edényzetet térítésmentesen használhatja.  
- Vállalkozó jogosult a konyhát vendégétkeztetés céljából a közétkeztetési feladatok 
elsőbbsége mellett használni. 

Vállalkozó kötelezettségei: 
- Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen megállapodásban 
meghatározott szolgáltatást elvégzi.  

- Vállalkozó jelen szerződés teljesítését saját szakembereivel, a rendelkezésére bocsátott 
főzőkonyhájában, a főzőkonyha felszereléseinek, berendezéseinek és edényzetének az 
igénybevételével köteles elvégezni. A konyhájában szigorúan be kell tartatnia a vonatkozó 
előírásokat. 

- A Napsugár Óvoda főzőkonyhája jelenlegi aktív korú dolgozóinak a Kjt. 38.§ (1) bekezdése 
alapján az Mt. 85/A - 85/B §-a  szerinti munkáltatói jogutódlással történő átvétele és a 
szerződés időtartama alatt történő foglalkoztatásuk. 
- A közüzemi szolgáltatások (rezsi) költségei a vállalkozót terhelik. Amennyiben lehetséges, 
úgy a közüzemi szolgáltatásokra a vállalkozó almérők beszerelésével szerződjön a 
szolgáltatókkal. 

- Vállalkozó 2012. június 30-ig köteles a Ptk. 270 §- a szerint 600 000 Ft összegű óvadékot 
megfizetni megrendelő részére. 

- Vállalkozó gondoskodik a főzőkonyha állagmegóvásáról. 
- A letár szerint átvett főzőkonyhai felszerelés állagmegóvása és pótlása. 

- Vállalkozó kötelezettsége a működési engedélyek és külön engedélyek beszerzése. A 
konyha HACCP okiratával 2012. július 1.-től rendelkeznie kell.  
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- Az iskola szállító-edényeit a vállalkozó leltár szerint átveszi használatra. Erre ugyanúgy 
vonatkozik a pótlási és állagmegóvási kötelezettség, mint az óvodai főzőkonyha eszközeire.  
- Vállalkozó gondoskodik a családi napközibe és az iskolába az étel kiszállításáról. A 
szállítójárműnek a megfelelő engedélyekkel (ÁNTSZ) rendelkeznie kell.  
A kiszállítás időpontjai: 

 Tízórai:  07:30 óra. 
 Ebéd:  11:30 óra. 
 Uzsonna: a tízóraival, vagy az ebéddel együtt történhet. 
A kiszállítás a megadott időpontoknál korábban maximum fél órával lehetséges. 

- A kiszállítás az ÁNTSZ előírásai szerint fertőtleníthető, rozsdamentes, hőtárolós 
szállítóedényekkel történhet. Az edényzet duplikált kell, hogy legyen. A leadott étel 
edényzetét a következő napon cseréli a vállalkozó. 
- Vállalkozó folyamatban részt vevő valamennyi dolgozójának rendelkeznie kell a vonatkozó 
egészségügyi bizonyítvánnyal. 
- A Vállalkozó, illetve a szolgáltatás részfeladatai: 

- Havi és heti étlap készítése. Vállalkozó az étlap összeállítása során köteles a megrendelői 
sajátosságok, kérések figyelembevételére és az egészséges táplálkozás szempontjainak 
megvalósítására törekedni. 

- Vállalkozó ebéd vonatkozásában egyféle menüsort, valamint a tízórai és az uzsonna 
tervezett ételsorát köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani előre, egyhavi időszakra 
vonatkozóan, a tárgyhónapot megelőző hónap 10-ig (amennyiben ez a nap nem 
munkanap, úgy a határidő az ezt megelőző utolsó munkanap). 

- Az élelmiszer alapanyagok beszerzése.  

- Az étrend összeállításával kapcsolatosan Vállalkozó az alábbi szempontokat köteles 
figyelembe venni: 

- Az ételek készítéséhez beszerzendő élelmi anyagoknál előnyben kell részesíteni a 
könnyebben emészthető, tápértékben az átlagosnál magasabb értékű termékeket; 

- Hő behatásnál tanácsos az óvatosság, hogy minél alacsonyabb legyen a 
tápanyagveszteség; 

- Törekedni kell a tejtermékek választékának a bővítésére (pl. krémtúrók, sajtok) és 
a savanyított tejtermékek (joghurt, kefir) gyakori étrendbe tervezésére; 

- Ételkészítésnél fokozni kell az alacsony zsírtartalmú tejtermékek alkalmazását; 
- A húsételeknek fele-fele arányban fehér és vörös húsból kell készülniük; 
- Törekedni kell a só használatának elhagyására, illetve mérséklésére, helyette zöld 

illetve szárított fűszerek használatára; fűszerezésnél hangsúlyt kell fektetni az 
elfelejtett fajták alkalmazására; 

- Törekedni kell a cukor mérsékelt felhasználására; 
- Arányaiban növelni kell a nagy rosttartalmú alapanyagok felhasználását; 
- Tésztaételeknél az étlapokon fel kell tüntetni, ha durumtészta a felhasznált 

alapanyag; 
- Kerülendőek a tartósítószert tartalmazó készítmények, a félkész- és késztermékek, 

valamint a sós ételízesítők; 
- Az étlapok összeállításánál törekedni kell a mindenkori idényjelleg betartására; 

friss zöldség és gyümölcs hiányában a gyorsfagyasztott készítmények használata 
előnyben részesítendő a konzervek helyett; 
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- Az ételeknek meg kell felelniük a gyermekek életkori sajátosságaival összefüggő 
igényeinek. 

- Az alapanyagokat 25%-ban a helyi termelőktől és őstermelőktől köteles beszerezni 

- Vállalkozó köteles a jelen szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges szállító 
eszközöket és szállítási kapacitást, logisztikát biztosítani. A kiszállított ételhez 
Vállalkozó köteles kísérő bizonylatot (szállítólevelet) mellékelni. 

- Az étel átadása. Az ételek átvétele szállítólevél alapján a szerződésben meghatározott 
mennyiségek betartásával érzékszervi minősítés, konzisztencia és esztétika alapján 
írásban rögzítve történik. 

 
Rögzítendő adatok átvételkor: 
- mennyiség, 
- átvételi hőfok, 
- érzékszervi minősítés értékelése. 

- Vállalkozó köteles a Megrendelőnél keletkezett élelmiszer-hulladék elszállítására a 
tálalókonyháról. Az ezekkel összefüggő költségek Vállalkozót terhelik, azok 
Megrendelőre semmilyen jogcímen nem háríthatók át. 

- A Vállalkozónak rendelkeznie kell olyan szabad kapacitással vagy olyan harmadik féllel 
kötött szerződéssel, ami üzemzavar vagy vis maior esetén, illetve a főzőkonyha hatósági 
engedélyek alapján történő üzemeltetésének megkezdéséig átmenetileg lehetővé teszi az 
étkeztetés külső forrásból történő ellátását. 

- Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
gazdaságos és gyors elvégzését. 

- Vállalkozó köteles a szolgáltatást a mindenkori érvényes jogi és hatósági szabályozásnak 
– különös tekintettel a 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglaltakra – valamint a 
szakmai tapasztalatokra építve, jelen szerződésben meghatározott színvonalon, a 
vonatkozó szakmai előírások maradéktalan betartásával végezni, ezért erkölcsi és anyagi 
felelősséget vállalni. 
- Vállalkozónak rendelkeznie kell a HACCP rendszerrel, és a rendszer előírásainak 
minden tekintetben megfelelően kell szolgáltatnia. 
- Vállalkozó a lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés szerint köteles 
eljárni.  
- A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tudomására jutástól számított 1 (egy) munkanapon 
belül értesíteni minden olyan eseményről vagy körülményről, amely Vállalkozó 
szerződésben foglalt szolgáltatásainak, valamint kötelezettségeinek megfelelő teljesítését 
bármilyen módon késleltetheti, korlátozhatja, megnehezítheti, vagy megakadályozhatja. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem, illetve az akadály okát, valamint az annak 
kiküszöbölése érdekében a Vállalkozó által megtett, vagy megtenni szándékozott 
intézkedéseket. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel 
tartozik. 
- Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály 
vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére 
vezetne. 
- A vállalkozó vállalja, hogy a működtetéshez szükséges engedélyeket saját költségére 
megszerzi. 
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- A vállalkozó vállalja, hogy az alapanyagokat 25%-ban a helyi termelőktől és 
őstermelőktől szerzi be. 

 
 
 

Szolgáltatás és ellenőrzés 
Szerződő felek a szolgáltatás minőségének a biztosítása érdekében Ellenőrző Bizottságot 
hoznak létre. 
Az ellenőrző Bizottság tagjai: 

Napsugár Napközi-otthonos Óvoda vezetője 
Hunyadi János Általános Iskola vezetője 
Vállalkozó képviselője 

Megrendelő jogosult: 

- az elkészített és megrendelt ételek mennyiségét és minőségét (állag, hőmérséklet, tálalás) 
ellenőrizni mind a tálalás, mind az ételkészítés helyén akár szúrópróbaszerűen is, 

- a tálalás személyi és tárgyi feltételeit ellenőrizni, 
- az étel szállítás feltételeit, higiéniáját ellenőrizni, 

- a szolgáltatás teljesítésében közreműködő feltéteket érintő hatósági ellenőrzések 
jegyzőkönyveit megismerni, ill. az azokkal kapcsolatos intézkedések megvalósulását 
ellenőrizni, 

- az étel készítéséhez felhasznált nyersanyagok minőségének, mennyiségének folyamatos 
ellenőrzésére, 

- a kiadagolt készétel mennyiségének és minőségének rendszeres és folyamatos 
ellenőrzésére, 

- étrendösszeál1ítás ellenőrzésére, 

- energia- és tápanyagtartalom elemzésére. 
Megrendelő külső szakember bevonásával dietetikai szakvizsgálatot is kezdeményezhet, mely 
kiterjedhet a nyersanyagok minőségére, a főzőkonyhai technológiai eljárások 
megfelelőségére, az étrend összeállítására is. 

Az Ellenőrző Bizottság a megállapításokról jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a 
jegyzőkönyv hiányosságot állapít meg, a hiányosság megszüntetéséért felelős fél 5 
munkanapon belül cselekvési tervet köteles készíteni azok megszüntetésére. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult legalább negyedévente kérdőívekkel 
az elégedettséget felmérni a gyermekek és az intézmény munkatársai körében. A negyedéves 
felméréseknek kiterjednek különösen, de nem kizárólagosan: 

- az ételszállítás idejére, 
- az ételek átvételi hőmérsékletére, 

- a szállítás pontosságára, 
- a szállító-edényzet igényességére, 

- az ételek mennyiségére és minőségére, 
- életkori sajátosságok figyelembevételére, 
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- higiéniával kapcsolatos összes részletre. 

Ezek kiértékelése után az Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvet készít. Vállalkozó köteles a 
jegyzőkönyvben megállapított esetleges hiányosságokat a lehető legrövidebb időn belül 
megszüntetni. A szülők, gyerekek és tanárok által megfogalmazott valamennyi esetleges 
panaszt Vállalkozó köteles felülvizsgálni, a lehető legrövidebb időn belül orvosolni, és ezt 
Megrendelő felé visszajelezni. 
Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során Vállalkozó érdekkörében olyan körülmény áll 
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést: úgy Vállalkozó köteles haladéktalanul, a 
lehető legrövidebb úton, telefonon, majd írásban (telefaxon, vagy e-mailen) értesíteni 
Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól, valamint 
gondoskodni rövid úton – saját költségén – megfelelő szolgáltatás biztosításáról. 
 
 
VI. Térítési díjak és kedvezményes étkeztetés 
- A térítési díj a Vállalkozói Ajánlatban megadott díj, mely jelen szerződés elválaszthatatlan 
része. A vállalkozó a 2 év alatt összesen 10%-kal emelheti a térítési díjakat, első alkalommal 
az emelésre 2013. január 1-jén kerülhet sor.  
 
Óvodai és családi napközi egész-napos étkezés díja: 326 Ft./adag (bruttó) 

Óvoda és családi napközi részétkezés (tízórai, ebéd) díja: 271 Ft./adag (bruttó) 
Iskolai egész-napos étkezés díja:    476 Ft./adag (bruttó) 

Iskola részétkezés (tízórai, ebéd) díja:   385 Ft./adag (bruttó) 
A különleges igényű gyermekek étkezésének a díja a normál étkezési díjakkal megegyező. 

 
Megrendelő havonta listát ad a kedvezményes étkezők köréről. 
A vállalkozó az önkormányzat részére számlázza az ingyenes étkezők fogyasztását, és az 
50%-os kedvezményes étkezők fogyasztásából a kedvezmény mértékét. 

 

VII. A Szerződő Felek együttműködése 
Megrendelő az ingyenes és kedvezményes étkezésekről tájékoztató havi megrendelését a 
tárgyhót megelőző hónap 25.-ig teszi meg. 
A szolgáltatást minden nap 12 óráig (déli ebédszállításig) lehet lemondani a következő napra 
vonatkozóan, ha az nem sikerül, akkor elviheti a napra járó étkezést. 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan 
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. 
Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban 
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a 
szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében tulajdonos változásra, illetőleg 
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy 
beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 
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A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet: 
név:  dr. Riebl Antal    
telefon: 06-24-542-155      
telefax: 06-24-542-156  
e-mail:  polgarmester@delegyhaza.hu  

A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy: 
név:   Vásárhelyi Andrea  
telefon:  
telefax:   
e-mail:    
A Szerződő Felek a Szerződéssel kapcsolatban egymáshoz intézett értesítései akkor 
tekinthetők megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Szerződésben 
meghatározott székhelyére címezve, írásban – levél, telefax, távirat, és a Szerződő Felek által 
előzetesen elfogadott rendszer által visszaigazolt e-mail útján – küldik meg e szerződésben 
kijelölt kapcsolattartó személyeknek. 

 

VIII. Nyilatkozatok 
Mindkét fél kijelenti, hogy 
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik jelen szerződés aláírására és teljesítésére; 
- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetve Képviselő- testülete 

szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek; 

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által 
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és 
teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat 
megszegését, melyben félként szerepel; 

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy 
saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

 
IX. Titoktartás 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a 
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem 
teszi lehetővé. 

Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a fentiektől függetlenül az információhoz 
hozzájutó félnek nem kell titkosan kezelni az olyan információt, amely annak 
szolgáltatásakor, vagy későbbiekben köztudomásúvá vált, jogszerűen harmadik személytől 
szerezte, az információt az információhoz jutó fél mindenkitől függetlenül maga hozta létre, 
vagy az információt közlő fél korlátozás nélkül közölte, illetve jogszabály, hatósági vagy 
bírósági döntés a titkosítást nem teszi lehetővé. 

 

X. Vis Major 
Az olyan, a szerződő felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező 
elháríthatatlan, külső esemény - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra; háború, polgári 
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felkelés, természeti katasztrófa, polgári és katonai engedetlenség, terrorista akciók, blokád, 
forradalom, vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet - minősül vis maiornak, amely 
számottevő módon akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a szerződés teljesítését, feltéve, hogy 
ezen körülmények a szerződés aláírását követően keletkeztek, azonban a szerződés 
teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban nem voltak előre láthatóak. 

Sem Megrendelő, sem Vállalkozó nem esik késedelembe, nem tartozik felelősséggel a másik 
félnek és nem követ el szerződésszegést azon kötelezettségeinek elmulasztásáért, amelyek 
teljesítését Vis Maior esemény akadályozza, vagy hátráltatja. 
A Vis Maior esemény bekövetkezésekor az érintett fél haladéktalanul értesíteni köteles a 
másik Felet, amennyiben ez ésszerű módon lehetséges. A Vis Maior esemény megszűntét 
követően a Szerződő Felek haladéktalanul kötelesek teljesíteni az elmulasztott 
kötelezettségeiket. 
 

XI. Jogviták rendezése 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 
tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos 
rendezés nem vezetett eredményre. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi 
perben alávetik magukat határkörtől függően a Budapest Környéki Törvényszék illetve a 
Ráckevei Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 
 

XII. Szerződésszegés és a szerződés megszűnése 
A Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Szerződő 
Felek jelen szerződést írásban három hónapos felmondási idő betartása mellett bármikor 
felmondhatják. Szerződő Felek a felmondási idő alatt is kötelesek eleget tenni jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségeiknek. 
 

Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja: 
a) Ha a vállalkozó cége csőd, vagy felszámolási eljárás alá kerül. 

b) A rezsiköltségek késedelmes fizetése esetén. 
c) A szolgáltató mulasztásából, vagy hibájából bekövetkező fertőzés, vagy járvány esetén. 

d) Megalapozott ügyfélpanasz esetén. 
e)  

Egyéb felmondási ok: 
a) Ha a vállalkozó 5 alkalommal bizonyítottan megsértette a minőségre, a 

tápanyagmennyiségre, illetve az anyagmennyiségre vonatkozó előírásokat. 
b) Ha a vállalkozó 5 alkalommal késedelmesen szállít. 

A Szerződő Felek a Szerződés felmondással vagy közös megegyezéssel történő 
megszüntetése esetén is elszámolnak egymással, és megrendelő köteles a már 
szerződésszerűen teljesített szolgáltatások ellenértékének megfizetésére. 
 



10 
 

 

 

XIII. Záró rendelkezések 

Alulírott Szerződő Felek a jelen Vállalkozási Szerződést elolvastuk, tartalmát együttesen 
értelmeztük, s azt, mint akaratunkkal mindenben megegyező jognyilatkozatot, 
helybenhagyó hatállyal írtuk alá öt eredeti példányban. 
Délegyháza 2012. június 5. 

 
 
 

Megrendelő Vállalkozó 
 


