
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről  

Vilonya Község Önkormányzata  

Székhely: 8194 Vilonya, Kossuth u.18.  

Adószám: 15431480-1-19 

Képviseli: Fésüs Sándor polgármester  

mint megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő1), 

 

Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagintézménye 

 Székhely: 8182 Berhida, Ibolya u.1. 

 Adószám: 15589507-2-19. 

 Képviseli: Mozgay Dóra intézményvezető 

mint megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő2), 

 

Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Székhely: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. 

 Adószám: 15589569-2-19. 

 Képviseli: Hargitai Tünde intézményvezető 

mint megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő3) 

(a továbbiakban együtt Megrendelők)  

 

másrészről ………………………vállalkozó (Székhelye: ……………………………...) 

adószám …………………………. ), a továbbiakban Szolgáltató  

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya Felek között - az eredményes pályázati eljárás alapján – 

létrejött szerződés alapján  

a) a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola Vilonyai Tagintézményében a tanulók számára az iskolai tanítási 

napokon az étkeztetés (tízórai, déli meleg főétkezés és uzsonna) 

biztosítása, 

b) a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Vilonyai 

Tagintézményében a gyermekek számára az étkeztetés (reggeli, déli 

meleg főétkezés és uzsonna) biztosítása, valamint  

c) a szociális étkeztetésben részesülő személyek részére déli meleg 

főétkezés biztosítása.  



d) a Szolgáltató saját/bérelt főzőkonyhájában előállított adagok kiszállítása 

a 8194 Vilonya, Papkeszi u.5/A szám alatti köznevelési intézménybe.  

 

2. A szerződés határozott idejű, 2018. január 1-től 2018.december 31-ig tart. 

 

3. Felek rögzítik, hogy az étkeztetést igénybevevők létszáma változó. Az 

étkezést ténylegesen igénybevevők számát a Megrendelők naponta előre 

írásban közlik. Megrendelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy az esetleges 

létszámváltozások kapcsán az igénybevenni kívánt ebédmennyiség pontos 

számát a tárgynapot megelőző nap 10.00 óráig bejelentik a Szolgáltatónak. 

  

4. Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási napokon a reggeli illetve a tízórai 

alapanyagát 7 óráig szállítja le Megrendelőknek. A meleg ebédet az 

uzsonnával együtt 11 – 11,30 között kell leszállítani a Megrendelők részére, 

akik a melegítő konyhát személyzettel együtt biztosítják. Biztosítják továbbá a 

délutáni étkezésig az uzsonna hűtését. 

 

5. A Szolgáltató a heti étlapot a tárgyhetet megelőző szerdáig a Megrendelő2 

tagintézmény vezető részére – kérésére faxon vagy e-mailben is – megküldi, 

az intézmény melegítőkonyhájában kifüggeszti. A kifogásolt étrendi 

összeállításokkal kapcsolatban a tagintézmény vezetőjének elutasító, 

módosító javaslatait a szolgáltatónak kötelező figyelembe venni. 

 

6. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségi és mennyiségi 

előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó 

táplálkozás-egészségügyre vonatkozó irányadó jogszabályok, utasítások 

alapján betartja. 

 

7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében 

folyamatos kapcsolatot tartanak,  

Megrendelő1 képviseletében Fésüs Sándor polgármester 88/490-162, 

Megrendelő2 képviseletében Mozgay Dóra Intézményvezető 88/455-270, 

Megrendelő3 képviseletében Hargitay Tünde Intézményvezető 88/455-153 

Szolgáltató képviseletében ………….. Tel.: ……………………. jogosult eljárni. 

 

 

 

 

 



8. A szolgáltatónak fizetendő ár: 

 

 

2018. január 1-jétől 20….. december 31-ig 

 

Vilonya Község Önkormányzata (Megrendelő1) 

Iskola ebéd (bruttó ár):  önköltség  …..,-  Ft/adag 

Rezsiköltség          …..,-  Ft/adag  

Összesen:  …..,-  Ft/adag  

 

Iskola napközis ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna: bruttó ár): 

Önköltség  …..,- Ft/adag 

Rezsiköltség  …..,-  Ft/adag 

Összesen:  …..,- Ft/adag 

 

Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai 

Tagintézménye (Megrendelő2) 

Reggeli, ebéd, uzsonna (bruttó ár): 

Önköltség  …..,- Ft/adag 

Rezsiköltség  …..,- Ft/adag 

Összesen:  …..,- Ft/adag 

 

Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (Megrendelő3)  

Szociális ebéd/éthordó: 

Önköltség  …..,- Ft/adag 

Rezsiköltség  …..,- Ft/adag 

Összesen:  …..,- Ft/adag 

 

 

9. Megrendelők az ellenértéket havonta utólag, az intézmény által élelmezés-

nyilvántartás hitelesített másolata alapján igazolt teljesítést követően, a 

szolgáltató által a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kiállított számla alapján – 

min. 15 napon belül - átutalással teljesítik. Az intézmény és a szolgáltató is 

köteles élelmezés nyilvántartást vezetni, melyek összevetése után kerülhet 

sor (egyezőség esetén) a számlakiegyenlítésre.  

 

10. A szolgáltató Megrendelőnként külön-külön köteles a szolgáltatás 

igénybevételéről a számlát kiállítani. 

 



11. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú, 
írásbeli indokolással ellátott nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. 
Azonnali hatállyal mondhatja fel a szerződést a megrendelő, ha az étel 
minősége, mennyisége egyéb kritériumai nem felelnek meg a 
jogszabályokban foglaltaknak, illetve ha a szállítás nem valósul meg a 
szerződésben kikötött határidőben. A vállalkozó jogosult azonnali hatállyal 
felmondani a szerződést, ha a megrendelő megfelelő indok nélkül megtagadja 
az étel átvételét.  

12. Amennyiben jelen megállapodás egyes rendelkezései teljesen, vagy részben 
hatálytalanok, semmisek, vagy megtámadhatóak lennének, az nem érinti a 
fennmaradó rendelkezések érvényességét, hatályoságát. 

13. A felek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerződésben szereplő 
adataik és jelen szerződésben foglaltak harmadik személy részére kiadhatóak. 

14. Ha a megrendelő rendkívüli felmondással él, az étkezés biztosítására 
alkalmas vállalkozással jogosult szerződést kötni, és a kártérítési igénye 
mellett követelheti a jelen szerződésben és a megkötött szerződésben foglalt 
díj különbözetet, valamint az annak megkötéséből származó költségeket.  

15. Felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitákra – amennyiben az 

peren kívül nem rendezhető – kikötik hatáskör függvényében a Veszprémi 

Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

16. Szolgáltató jelen okirat aláírásával, büntetőjogi felelőssége tudatában 
nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3 § (1) 
bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd 
vagy felszámolási eljárás alatt. 

 

17. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet, 
a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI.30.) VM rendelet és a 
közétkeztetésre vonatkozó egyéb hatályos rendelkezéseket tartják 
irányadónak. 

18. Felek fentieket elolvasták, azt azonosan értelmezték, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Vilonya, 2017. …………….. 

 

Vilonya Község Önkormányzata részéről Hétszínvirág Napközi-otthonos 

Óvoda és Bölcsőde részéről 

 



 

 Fésüs Sándor       Mozgay Dóra  

Polgármester      intézményvezető 

  

 

Berhidai Szociális és Gyermekjóléti   Szolgáltató részéről 

Szolgálat részéről 

 

 

          Hargitai Tünde      …………………………….  

          intézményvezető                 vállalkozó   

 
 
Jogi ellenjegyzés:      Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
 
 dr. Guti László                       Zakor Tünde 
                Jegyző                 pénzügyi irodavezető 
 
 


