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VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 

( t e r v e z e t )  

Amely létrejött egyrészről a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2163 Vácrátót, Dózsa György út 32., Adószám: 23819706-2-13, Cégjegyzék szám: 13-
09-154226) a továbbiakban mint szolgáltató  
(képviseletében: Kosztyán Attila ügyvezető igazgató) 
másrészről Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.), a továbbiakban mint megbízó 
(képviseletében: Ivanics András polgármester) 
között a mai napon az alábbiak szerint: 
 
1. Szerződés Tárgya:  
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 az e szerződésben meghatározott feltételek szerint.  
 
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): 457 Ft 
Felnőtt ellátott (ebéd) : 433 Ft 

 
A kölcsönösen kialkudott 1 napi szolgáltatási díjak: 

Óvodás (napi háromszori étkezés): 587 Ft + áfa, azaz bruttó 745 Ft 
Felnőtt (meleg ebéd)  583 Ft + áfa, azaz bruttó 740 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. Étel szállítási időpontok:  
A szolgáltató vállalja, hogy a megbízó Törpe Óvoda konyhájára az ételt a következő időpontokra 
leszállítja: 

Óvoda reggeli (tízórai): 9:00 óráig 
Ebéd és uzsonna együtt 12:00 óráig; az uzsonna legkésőbb 14:30 óráig. 

 
4. A megbízó kötelezettsége 
A megbízó vállalja, hogy a nevében, a Törpe Óvoda óvodavezetője, vagy az általa megbízott személy 
által leadott megrendelés alapján a szolgáltató által megfelelő és pontos teljesítést nyújtva, a 
szolgáltató által kiállított számla alapján a szolgáltatás díját havonta, 8-15 napos fizetési határidővel 
teljesíti.  
A megbízó vállalja, hogy időben tájékoztatja a szolgáltatót a szolgáltatással összefüggő esetleges 
változásokról, létszámok alakulásáról, megrendelés idejéről stb.  
 

5. A szolgáltató kötelezettsége 

A szolgáltató vállalja, hogy a megbízó nevében eljáró Törpe Óvoda óvodavezetője, vagy az általa 

megbízott személy megrendelései alapján megfelelő időben, minőségben és mennyiségben leszállítja 
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a kiszabott és előzetesen egyeztetett ételsorokat. Az ételkészítésnél és kiszállításnál a HACCP és 

ISO22000:2005 –es alapelvei az irányadóak, míg a mennyiségek tekintetében a vendéglátó-ipari 

termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. 

(VI.30.)  VM rendelet az irányadó. Szolgáltató köteles tűrni a megbízó kezdeményezésére létrejött 

minőségi és mennyiségi ellenőrzéseket, valamit az esetleges ésszerű problémákat, észrevételeket 

köteles korrigálni.  

6. Jelen szerződést felek 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig határozott időre kötik. A 
szerződés felmondási határideje 1 hónap. A szerződés kizárólag írásban mondható fel. 
 
A felek megegyeznek, hogy esetleges jogvitákat tárgyalásos úton rendezik. A tárgyalás 

eredménytelensége esetére kikötik a Balassagyarmati Járási Bíróság illetékességét. 

A felek a szerződésben foglaltakkal egyetértenek, betartását magukra nézve kötelezőnek tartják, és a 

szerződést elolvasás és közös értelmezés alapján jóváhagyólag aláírják. 

A szerződés módosítására felek kölcsönös megegyezése alapján írásban kerülhet sor. 

 

Bánk, 2019. december ……. 

 

 

__________________________   ___________________________ 
Bánk Község Önkormányzata Vác és Vidéke Vendéglátó Kft.  
 Megbízó  Szolgáltató 
 Torma Andrea polgármester Kosztyán Attila ügyvezető igazgató 
 

 


