
 

 1 

        VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
- FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉRE - 

          (tervezet) 
 
Mely létrejött egyrészről 
Újfehértó Város Önkormányzata  
Székhely: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Adószám: 15732475-2-15 
Törzsszám: 732473 
Statisztikai számjel: 15732475- 8411- 321- 15 
Bankszámla szám: 68800013- 11039141 
képviseletében  Nagy Sándor polgármester, 
 
továbbiakban Megrendelő -, 
 
másrészről  
……………………………………… 
……………………………………… 
Cégjegyzék szám: …………………………; 
Adószám: …………………………….. 
statisztikai számjel: ……………………… 
képviseletében …………………………………………. 
 
továbbiakban mint Üzemeltető,  
 
között az alább részletezett tárgyban és feltételekkel: 
 

1.  Jelen szerződés alapját képezi a megrendelő Közbeszerzési Értesítőben  2017. július ….-
án  K.É. …./2017. számmal közzétett 3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési 
szolgáltatás ellátása tárgyú ajánlati felhívása, az ahhoz tartozó egyéb közbeszerzési 
dokumentumok, valamint az üzemeltető ajánlata.  

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő Újfehértó Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező, Újfehértó, Eötvös József u. 25. szám (hrsz. 
3219/2) alatt található 3000 adagos főzőkonyhát, valamint az önkormányzati 
intézményekben működő melegítő-tálaló konyhákat (éttermek) azok felszerelési és 
berendezési tárgyaival együtt közétkeztetési tevékenység céljára üzemeltető részére átadja 
és üzemeltető azokat átveszi. 

 Üzemeltető a főzőkonyhák illetve a melegítő-tálalókonyhák használatáért bérleti díjat 
fizet, külön szerződésben megállapodottak szerint. 
 

3. A szerződő felek a szerződést 2018. február 1-jétől 2023. január 31-ig terjedő, határozott 
időre kötik. Az üzemeltető 2018. február 1-jén köteles a szerződés szerinti közétkeztetési 
szolgáltatást megkezdeni. 

 

4. Az üzemeltető feladata a 3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével a HACCP előírásainak 
megfelelő napi étkeztetés biztosítása az oktatási-nevelési intézmények számára a jelen 
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott adagszámban, valamint az önkormányzati 
intézményekben működő melegítő-tálaló konyhák üzemeltetése. 
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 Az üzemeltetés főbb feltételei: 
 

- megrendelő a konyhákat (főző-, illetve melegítő-tálalókonyhák) 2018. január 31-én 
bocsátja üzemeltető birtokába, átadás-átvételi eljárás keretében, melyről jegyzőkönyvet 
vesznek fel. Az üzemeltető a helyiségekben lévő gépeket és berendezéseket, leltár alapján 
veszi át a birtokbaadást követően.  

 
-a konyhákat az üzemeltető a saját felelősségére és költségére üzemelteti. 

 
-a konyhák használatáért bérleti díjat kell fizetni, külön szerződésben megállapodottak 
szerint. 

 
-üzemeltető az üzemeltetésre átvett konyhát a szerződés teljes időtartama alatt 
üzemeltetésre alkalmas állapotban köteles tartani és főzőkonyhaként üzemeltetni.  
 
-az 1. számú mellékletben megadott adagszámoktól (alapmennyiségektől) eltérés lehetséges 
az intézmények napi létszámától függően. 
 
-az üzemeltető az átvett berendezésekért és felszerelési tárgyakért anyagi felelősséggel 
tartozik. Üzemeltető köteles az átvett technikai eszközök és berendezések javításának és 
karbantartásának költségeit vállalni. Köteles a mindenkor hatályos jogszabályok, és 
hatóságok által meghatározott szakmai minimumfeltételeknek történő megfelelést 
biztosítani, így különösen, az elhasználódott eszközöket kicserélni, újakat beszerezni.            
A szükség szerinti csere, illetve pótlás csak a megrendelővel egyeztetve, annak 
beleegyezésével végezhető el. Üzemeltető a szerződéses időszakban elvégzett 
eszközcserével érintett technikai eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával 
megrendelő részére átadja. 

 
-az üzemeltetéshez szükséges konyhai fogyóeszközök biztosítása és annak pótlása 
üzemeltető feladata.  
 
-üzemeltető a megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult új, minőségjavító 
technológiát jelentő gépeket saját költségén üzembe állítani: ezen állóeszközök az 
üzemeltető tulajdonában maradnak, karbantartásukról, felújításukról, cseréjükről 
üzemeltető gondoskodik. 

 
-az üzemeltetéssel kapcsolatos állagmegóvás üzemeltetőt terheli. Az általa használt 
ingatlanrészen rekonstrukciós felújítást vagy beruházást csak a megrendelő előzetes 
írásbeli hozzájárulásával végezhet. A felmerülő, egyéb azonnali intézkedést igénylő 
felújítási-, karbantartási-, hibaelhárítási munkálatok üzemeltetőt terhelik. 
 
A megrendelő tájékoztatja az üzemeltetőt, hogy az Újfehértói Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Erkel Ferenc Tagintézmény (Újfehértó, Kodály Zoltán út 1.), 
illetve az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Vasvári Pál 
Tagintézmény Újfehértó, Kökény utca 22.) ingatlana a Nyíregyházi Tankerületi Központ 
vagyonkezelésében van, a feladatellátás során erre figyelemmel kell eljárnia. 
 
-a főzőkonyha üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése üzemeltető 
feladata. 
 
-üzemeltető a főzőkonyhában folyamatosan HACCP rendszert üzemeltet, ennek meglétét 
Megrendelő kérésére bármikor dokumentummal igazolja. 
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-üzemeltető a főzőkonyha üzemeltetését megfelelő végzettséggel, gyakorlattal és 
egészségügyi alkalmassággal rendelkező alkalmazottakkal köteles biztosítani. 

 
-az élelmiszer-hulladék ártalmatlanításának feladata és költségei üzemeltetőt terhelik. 
 
-az óvodai és az általános iskolai étkeztetés során az üzemeltető köteles menü 
rendszert biztosítani. Ennek keretében üzemeltető a mindenkori jogszabályi előírásoknak 
megfelelően napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezésről gondoskodik. Ezen belül 
az ebédet egyféle teljes menüben szolgáltatja, mely minimum 2 fogásból áll: leves és 
főétel.  
Zöldségköret vagy főzelék óvodásoknál ötnaponta minimum 3 alkalommal kell, hogy 
szerepeljen ebéd részeként, zöldségköret vagy főzelék iskolásoknál ötnaponta minimum 2 
alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként, gyümölcs ötnaponta 3 alkalommal kell, 
hogy szerepeljen az ebéd részeként, baromfihús pedig ötnaponta 2 alkalommal kell, hogy 
szerepeljen az étrendben valamennyi korosztály esetében. 

 
-a bölcsődei étkeztetés során az üzemeltető a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltaknak köteles 
eleget tenni., valamint a korszerű csecsemő- és kisgyermektáplálási elveket figyelembe 
véve kell az élelmezést úgy kialakítani, hogy a táplálék mennyiségileg elegendő, 
minőségileg helyes összetételű, biztonságos, a higiénés követelményeknek eleget tevő, 
valamint megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen. 
 
Csecsemőétkezetésnél az üzemeltetőnek figyelni kell arra, hogy a tápszer és a csecsemő 
egyéb ételei elkészítéséhez külön tejkonyhát használjon. A csecsemő edényeit (üveg) és 
evőeszközeit a többiekétől külön kell tárolni és mosogatni.           
 
Kisdedétkeztetésnél az üzemeltetőnek az étrend tervezésekor figyelembe kell vennie hogy 
a kisded bölcsődei élelmezésében az ajánlott napi energia- és tápanyag-tartalom 65 %-a 
biztosítva legyen. Az étrendnek változatosság, idényszerűség, ízében való összehangoltság, 
önálló étkezésre nevelés szempontjából is megfelelőnek kell lennie. 
 
-üzemeltető vállalja, hogy a megrendelő által megadott ételmennyiségen belül (jelen 
szerződés 1. számú melléklete) a táplálkozás allergiások (tejfehérje mentes, tojásfehérje 
mentes, diabétes, tojásfehérje érzékeny étkezők stb.) számára ételt biztosít a normál 
étrenddel azonos eladási áron. 

 
-üzemeltető a bölcsődés és a táplálkozás allergiás étkezők számára a főzést ugyanúgy a            
3000 adagos főzőkonyhában  látja el. 
 
-üzemeltető köteles megfelelő minőségű, mennyiségű és változatos menüsort biztosítani, 
melyet a megrendelő rendszeresen ellenőrizhet. A menüsoron ugyanazon étel heti kétszer 
még más néven sem szerepelhet. 
 
-üzemeltető az ételadagokat saját járművével, és ételszállító edényeivel az intézmények 
által megjelölt időpontra szállítja megrendelő melegítő-tálaló konyháiba. Az ételszállító 
edényeknek meg kell felelniük a mindenkor érvényben lévő előírásoknak. Megrendelő 
jogosult az ételek mennyiségét, minőségét, megfelelő hőfokát, a szállító edények elmosott 
tiszta állapotát, a tálalás szakszerűségét ellenőrizni.  

 
-üzemeltető a főzőkonyha gazdaságosabb működtetése érdekében a kötelező 
közétkeztetési tevékenysége ellátása mellett vendégétkeztetést is elláthat, azaz a 
fennmaradó ételadagok piaci alapon szabadon értékesíthetőek. 



 

 4 

 
5. Az üzemeltetés során az üzemeltető köteles betartani az élelmiszer-előállítás és 

forgalomba hozatal egyes élelmiszer higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági 
ellenőrzéséről szóló 68/2007 (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendeletben, az 
élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004/EK rendeletben, a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben, és a 
vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 
feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglaltakat, illetve a mindenkor 
érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kell eljárnia. 

 
6. Jelen szerződés 2018. február 1-jén lép hatályba, így ezen időponttól a szolgáltatási díjat 

felek az üzemeltető ajánlata alapján, az 1. sz. melléklet szerint határozzák meg, miszerint a 
szolgáltatás díja 2018. évben………………………………………. Ft + Áfa, azaz 
bruttó…………………………………………………  
A szolgáltatás díját a megrendelő az üzemeltető a………………Banknál 
vezetett………………… számú számlájára átutalással egyenlíti ki. 

 
Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az egy évre vonatkozó szolgáltatási díj emelésére 
évente egy alkalommal, (január 1-jétől, először 2019. januárjától) kezdődően kerülhet sor. 
Az emelés mértéke a KSH által közzétett előző évi szakági infláció mértéke. Amennyiben 
a szolgáltatás sajátos költségszerkezetét érintő gazdasági hatások az inflációtól eltérő 
áremelkedést indokolnak, az üzemeltetőnek szakértői véleménnyel szükséges indokolnia, 
kiegészíteni javaslatát. 

 
7. A kifizetés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) 

bekezdésében, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. 
§ (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint történik. Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét a 
Vállalkozó havi számlázása alapján teljesíti, tételes elszámolással, a ténylegesen megrendelt 
és leszállított adagok száma és az adagok egységárai alapján. 

 
Az üzemeltető a számlát a teljesítést követő hónap első hetében állítja ki és nyújtja be, 
melyet a megrendelő 15 napon belül átutalással egyenlít ki.  

 
Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy üzemeltetőnek minden számlához mellékelni kell 
a megrendelő képviselője által aláírt teljesítési igazolásokat. A teljesítés igazolás nélkül 
benyújtott számla a kifizetés alapjául nem szolgálhat. 

 
8. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a szolgáltatás ideje alatt bármikor megrendelő 

képviselője útján - továbbá higiénikus, dietetikus, vagy felsőfokú vendéglátói vagy 
élelmiszeripari végzettséggel rendelkező szakértő igénybevételével- a szolgáltatás 
minőségét, illetőleg a jelen szerződésnek megfelelő teljesítését jogosult ellenőrizni.              
Az ellenőrzés során a megrendelő az igénybevett szakértő által is aláírt jegyzőkönyvet 
köteles felvenni, melyben üzemeltető is jelezheti véleményét és aláírja a jegyzőkönyvet. 

 
Amennyiben üzemeltető nem a szerződés szerinti minőségben végzi el a szolgáltatást, 
akkor a minőségi, a mennyiségi, vagy egyéb kifogás megszüntetése érdekében köteles a 
szükséges technológiai, valamint egyéb a megrendelő által - a minőségi kifogás 
megszüntetése érdekében - kért és írásban (jegyzőkönyvben) rögzített intézkedést 
megtenni, a változtatásokat 24 órán belül a megrendelő megelégedésére rendezni. Ismételt 
vagy súlyos minőségi kifogás esetén a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 
Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
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Üzemeltető kijelenti, hogy a jelen pontban előírt szakmai végzettséggel rendelkező, 
ellenőrzést végző személy által, a végzettségének megfelelő körben tett megállapításait 
maga is elfogadja, és azt az általa végzett szolgáltatás teljesítése körében irányadónak 
tekinti. 

  
9. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy ételt értékesíteni, továbbá az előállítás helyéről 

elszállítani üzemeltető csak akkor jogosult, ha a termék a minőségi és a közegészségügyi 
követelményeknek megfelel. Amennyiben a megrendelő arról szerez tudomást, hogy az 
üzemeltető által előállított étel elfogyasztása következtében megbetegedés történt, vagy 
annak gyanúja merült fel, az étel előállítását és kiszolgálását azonnal be kell szüntetnie és a 
meglévő készlet megőrzése mellett haladéktalanul értesítenie kell a területileg illetékes, 
hatáskörrel rendelkező népegészségügyi szervet, illetve közvetlenül Megrendelőt is. 

 
Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni az üzemeltetőt, amennyiben az üzemeltetés 
során a vonatkozó jogszabályokban előírt, illetve a jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségeihez képest bármilyen eltérést észlel, vagy tapasztal. Az eltérésről írásban 
kell értesítenie az üzemeltetőt, illetve ha az eltérést az üzemeltetőnél történt ellenőrzéskor 
vagy minőségi mennyiségi átvétel során észlelik, azt az üzemeltetővel közösen kell 
jegyzőkönyvezni, különösen az ételek mennyiségi, minőségi kifogásánál.  
 

10. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben az üzemeltető a teljesítést nem 
megfelelően végzi el, így a közétkeztetési szolgáltatás mennyiségi vagy minőségi 
hibás, úgy kötbérként a leadott és visszaigazolt hibás teljesítéssel érintett napi 
megrendelésnek megfelelő összeget köteles megtéríteni, amit megrendelő a beszámítás 
szabályai szerint visszatarthat. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő a 
kötbér összegét az általa fizetendő havi szolgáltatási díj összegébe beszámíthatja.  A 
beszámítás esetén üzemeltető köteles a beszámítási összeggel csökkentett értékű számlát 
kiállítani 

 
11. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben az üzemeltető a teljesítést nem 

megfelelő időben végzi el, azzal késedelmeskedik, úgy kötbérként a leadott és 
visszaigazolt, késedelmes teljesítéssel érintett napi megrendelésnek megfelelő összeget 
köteles megtéríteni, amit megrendelő a beszámítás szabályai szerint visszatarthat. 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő a kötbér összegét az általa 
fizetendő havi szolgáltatási díj összegébe beszámíthatja. A beszámítás esetén üzemeltető 
köteles a beszámítási összeggel csökkentett értékű számlát kiállítani 

 
12. Szerződő felek továbbá egyezően rögzítik, hogy amennyiben az üzemeltető a teljesítést 

nem végzi el, így a közétkeztetési szolgáltatás nem teljesül, úgy kötbérként a nem 
teljesítéssel érintett napi megrendelésnek megfelelő összeget köteles megtéríteni, amit 
megrendelő a beszámítás szabályai szerint visszatarthat. Szerződő felek megállapodnak 
abban, hogy megrendelő a kötbér összegét az általa fizetendő havi szolgáltatási díj 
összegébe beszámíthatja. A beszámítás esetén üzemeltető köteles a beszámítási összeggel 
csökkentett értékű számlát kiállítani 

 
13. Üzemeltető az általa biztosított szolgáltatás teljesítése során teljeskörű kártérítési 

felelősséggel tartozik a megrendelővel, a megrendelő intézményeivel, valamint a 
közétkeztetésben részesülőkkel, a szolgáltatás teljesítésével oksági összefüggésben 
felmerülő személyi és vagyoni károkért. 

 
14. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen megállapodás -akár rendkívüli 

felmondásból eredő- megszűnését követő 8 napon belül üzemeltető köteles a jelen 
szerződés, és annak mellékletei alapján a Megrendelő által üzemeltetésbe átadott 
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főzőkonyhát kiürítve, kitakarítva, megfelelő állapotban, a részére biztosított eszközökkel 
együtt megrendelőnek átadás- átvételi jegyzőkönyv útján leltár szerint átadni. Szerződő 
felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben az üzemeltető a teljesítéshez megrendelőtől 
átvett gépek, berendezések, felszerelések és eszközök, vagy a konyhák üzemeltetése során 
az állagmegóvási, valamint a gépek, berendezések karbantartási kötelezettségeinek nem 
tett eleget, úgy ezen kötelezettségei elmulasztásából eredő költségek és károk 
megtérítésére köteles. Amennyiben üzemeltető a konyhák és egyéb helyiségek 
vonatkozásában az átadás-átvétel fenti szabályainak (kiürítve, kitakarítva, megfelelő 
állapotban) nem tesz eleget, úgy megrendelő ezeket üzemeltető költségére elvégeztetheti. 

 
15. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés csak írásban módosítható a Kbt. 

141. §-a alapján. 
 
16. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak 

maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. 
Ennek megfelelően minden olyan kérdésről időben tájékoztatják egymást, amely a 
szerződés teljesítésére hatással lehet. 

 
A megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy:  
Név:  Varga Mihályné 
Telefon: 42/290-000 
 
Az üzemeltető által kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név:  …………………….. 
Telefon …………………….. 

 
17. Megrendelő az üzemeltető szerződésszerű teljesítését nem akadályozó időben köteles a 

szükséges tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni. Üzemeltető a szolgáltatása 
bármilyen mértékű akadályoztatása esetén, vagy ilyen veszély reális fenn álltakor köteles 
erről a megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Akadályoztatás esetén az üzemeltető más 
módon köteles biztosítani a szolgáltatást vagy a felmerült költség üzemeltetőt terheli. 
 

18. A megrendelő szerződéses feltételként előírja, hogy a Vállalkozó 
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja).; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
megrendelőt haladéktalanul értesíti. (Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja). 

 
19. Bármelyik fél rendkívüli felmondással élhet - három hónapos felmondási idővel - a 

szerződés a másik fél általi súlyos szerződésszegése esetén. 
 

A megrendelő jogosult rendkívüli felmondásra, amennyiben 
 
-üzemeltető teljesítése körében a 10. és 11. pontban foglaltak szerint hibás teljesítési, vagy 
késedelmes teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben legalább 5 alkalommal 
előfordult jegyzőkönyvezett kifogás. 
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-üzemeltető az ajánlatban rögzített mennyiségi, minőségi vagy tartalmi követelményekben 
bekövetkezett tartós, vagy nagymértékű színvonalesés esetén a megrendelő írásbeli 
felszólítására sem küszöböli ki a hiányosságokat. 
 
-üzemeltető az illetékes hatóság által megállapítottan a közegészségügyi előírásokat 
megszegi, továbbá, ha a közétkeztetéssel kapcsolatban, hatóság-, bíróság, vagy egyéb 
szakmai fórum által megállapított vétséget vagy az étkeztetéssel összefüggő egyéb 
jogsértést követ el, és a számára előírt helyesbítő tevékenységeket határidőre nem javítja 
ki.  
 
-üzemeltetővel szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indul. 
 
-üzemeltető kötelezettségeinek megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, annak 
kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget.  
 
Ilyen kötelezettségek pl. az alábbiak: 
- állagmegóvás 
- az átvett gépek, berendezések karbantartása, a feladat ellátásához szükséges  kiegészítése, 
- konyhai fogyóeszközök pótlása, 
- közüzemi és bérleti díjak, élelmiszer-hulladék ártalmatlanítási költségének fizetése 

 
A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani  - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25% -ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  
 
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25% -ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

 

A Megrendelő jogosult továbbá a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
amennyiben a Vállalkozó nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény szerinti átlátható szervezetnek. A Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata a jelen 
szerződés 3. számú mellékletét képezi. 

Az üzemeltető jogosult rendkívüli felmondásra, ha 
 
-a megrendelő a fizetési kötelezettsége vonatkozásában a szerződésszerűen kiállított 
számla átvételét követően a jelen szerződésben rögzített fizetési határidőt elmulasztja, és 
azt követően az üzemeltető írásbeli felszólítása kézhezvételétől számítottan 30 napot 
meghaladó késedelembe esik. 
 
Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az üzemeltető nem jogosult a szerződés azonnali 
hatályú felmondására, ha a megrendelő a számla részbeni vagy teljes megfizetését azért 
nem teljesíti, mert jelen szerződés 10. vagy 11. pontja szerinti beszámítási igényét 
érvényesíti.  
 

Üzemeltető kötelezi magát, hogy a felmondási idő alatt is kifogástalan szolgáltatást végez. 
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20. Jelen szerződés a megrendelő Ajánlati Felhívásával, és egyéb közbeszerzési 

dokumentumokkal, az üzemeltető Ajánlatával, valamint a közbeszerzési eljárás során 
keletkezett további dokumentumokkal együtt érvényes, és ezen dokumentumok a jelen 
megállapodás részét képezik. 
 

21. A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre 
jogosultak: 

Megrendelő részéről 
Nagy Sándor polgármester 

4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Tel.: 42/290-000; Fax: 42/290-003 

e-mail: polgarmester@ujfeherto.hu 

Üzemeltető részéről: 
…………………… 

……………….. 
Tel.: ……………… , FAX: 

…………………… 
e-mail: …………….. 

A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a jelen pontban 
meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, közlés, nyilatkozat 
csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt személyesen, ajánlott 
vagy tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján bizonyíthatóan 
kézbesítették, és a Szerződő Felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel látták el. 

 
22. A Szerződő Feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos 

bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül rendezzenek. 
Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított harminc napon belül nem lehetséges, a 
Szerződő Felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére hatáskörtől 
függően a Nyíregyházi Járásbíróság vagy a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.  

 
23. A jelen szerződésben nem vagy eltérően nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az 
irányadóak. 
 

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi:  

az 1. számú melléklet: Intézményi adagszámok 

a 2. sz. melléklet: felelősségbiztosítási kötvény másolata 

a 3. sz. melléklet: üzemeltető átláthatósági nyilatkozata 

A Szerződő Felek a jelen négy példányban készült szerződést, melyből egy példány az 

Üzemeltetőt, három példány a Megrendelőt illeti meg, együttesen elolvasták, értelmezték, és 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra jogosultak jóváhagyólag írják alá. 

Kelt.: Újfehértó, …………………………. 

Jogi ellenőrzés: 

 

…………………………………… 

Dr. Szűcs Andrea jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………… 

Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető   

 

…………………………………… 

Újfehértó Város Önkormányzata 

 mint Megrendelő képviseletében 

Nagy Sándor polgármester 

 

…………………………………… 

…………………………. 

Vállalkozó 
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