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KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  

mely létrejött egyrészről  

Szentendre Város Önkormányzat (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; PIR törzsszám: 731290; 

adószám: 15731292-2-13; képviseli: Fülöp Zsolt polgármester), mint megrendelő 

(továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (cégjegyzékszám: Cg.13-10-040159; székhely: 2000 Szentendre, 

Szabadkai u. 9.; adószám:10822612-2-13; bankszámlaszám: MKB Zrt. 10300002-10559524-49020011, 

képviseli: Mandula Gergely vezérigazgató és ……………….. együttesen, mint szolgáltató (továbbiakban: 

mint Szolgáltató) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1.) A szerződés tárgya, hatálya 

Az Önkormányzat Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés c) pont alapján1 2megrendeli, Szolgáltató fenti 

rendeletben, mint jogszabályban rögzített kizárólagos joga alapján elvállalja Szentendrén az alább 

részletezett közétkeztetési szolgáltatások ellátását. 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő - testülete 215/2013.(VI.25.) számú határozata alapján a Felek a 

Szolgáltató és a Megrendelő között 2013.08.01. napján köz- és gyermekétkeztetési szolgáltatásra kötött 

közszolgálati szerződést hatályát az 1.1. pontban felsorolt intézmények tekintetében megszüntetik és a köz- 

és gyermekétkeztetési szolgáltatást az 1.1. pontban felsorolt intézmények tekintetében a mai naptól a jelen 

szerződésben szabályozzák. 

1.1. Megrendelő jelen szolgáltatási szerződés aláírásával megrendelést ad Szolgáltató részére köz- és 

gyermekétkeztetés biztosítására a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami 

szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által 

fenntartott, jelen szerződésben meghatározott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben.3 

Szolgáltató ezen szolgáltatási szerződés alapján Szentendre Város közétkeztetését köteles ellátni, az alábbi 

táblázatban foglalt helyeken és formában: 

 

Ellátott intézmények, szervezetek 

a) Izbégi Általános Iskola 

b) Barcsay Jenő Általános Iskola 

c) Templomdombi Általános Iskola 

d) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

e) Móricz Zsigmond Gimnázium 

f) Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Bárczi Gusztáv 

Tagintézménye 

g) Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája4 

 

 

1.2. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján az önkormányzati fenntartású5 Szentendrei Városi 

Óvodák, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde és a Gondozási Központ Szentendre intézményekkel a 

Szolgáltató a jelen szerződés feltételrendszerével összhangban álló, de az egyedi sajátosságokat is 

                                                 
1 Pontosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata. 
2 Pontosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (VII. 15.) Kt. sz. határozata 
3 Pontosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata. 
4 Kiegészítette Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2019. (IX.12.) Kt. sz. határozata 
5 Pontosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata. 
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figyelembe vevő módon 2015. február 28-ig volt köteles megkötni az új közétkeztetési szolgáltatási 

szerződéseket. Szolgáltató nyilatkozik, hogy e szerződések megkötésre kerültek. 6 

 

1.3.) A 42/2020. (III. 11.) Kt. határozattal elfogadott módosítás szerinti díjazást az önkormányzati 

fenntartású7 Szentendre Városi Óvodák, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézmények tekintetében 2020. 

április 01-i, a Gondozási Központ Szentendre intézmény tekintetében 2020. május 01-i hatálybalépéssel kell 

alkalmazni, azzal, hogy a felek a díjmódosításról szóló szerződés-módosítást 2020. március 31. napjáig kötik 

meg.8 

 

1.4.) A …./2020. (VII. 15.) Kt. határozattal elfogadott módosítás szerinti díjazást az önkormányzati 

fenntartású Szentendre Városi Óvodák, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézmények és a Gondozási 

Központ Szentendre intézmény tekintetében 2020. szeptember 01-i hatálybalépéssel kell alkalmazni, azzal, 

hogy a felek a díjmódosításról szóló szerződés-módosítást 2020. július 31. napjáig kötik meg. 

 

1.5.) Egyedi megrendelés esetén a Szolgáltató jogosult – kapacitása keretein belül – egyedi feltételek 

szerinti, önálló szerződések megkötésére is.9  

 

1.6.) A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával az alábbiakról nyilatkozik: 

- a szolgáltatásra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott szakmai követelményeket ismeri 

és azok betartására kötelezettséget vállal 

- az ellátottak adatainak vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és 

betartatja 

- lejárt köztartozása nincs. 

 

1.7.) Szolgáltató a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben, megfelelő részletezettséggel és 

valós tartalommal, írásban tesz eleget. 

 

1.810.) Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik, azzal, hogy az jelen szerződés hatályba lépését 

követő 6 éven belül rendes felmondással nem mondható fel. A 6 év lejárta után a szerződés bármely fél által 

indokolás nélkül, hat hónapos felmondási idővel felmondható. A szerződés aláírásának napján lép hatályba. 

2. A feladatellátásra vonatkozó rendelkezések 

2.1.) Szolgáltató a szerződés melléklete szerinti egységárakon köteles biztosítani a közétkeztetést. 

2.2.) A Szolgáltató a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 

30.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott nyersanyag-kiszabati előírások szerint biztosítja a 

szolgáltatást.  

2.3.) A Szolgáltató az általa működtetett főzőkonyháról az elkészített ételt az 1.1.) a) b) és e) pontban 

felsorolt telephelyekre szállítja ki. Az 1.1.) c), d), f) és g) pontban felsorolt telephelyek étkeztetését a 

központi konyha látja el.11 A központi konyhában az étel tálalásáról a Szolgáltató gondoskodik.12 

2.4.) A Szolgáltató a helyszíneket évek óta ismeri, a feladat végrehajtását esetlegesen zavaró közlekedési, 

technikai és természeti körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta és a szerződést ezek 

                                                 
6 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020. (III. 11.) Kt. sz. határozata. Hatályos: 

2020. március 11. 
7 Pontosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata. 
8 A pontot beiktatta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020. (III. 11.) Kt. sz. határozata, 

egyúttal a cím további pontjainak sorszámozása módosul. Hatályos: 2020. március 11. 
9 Pontosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata. 
10 A pontot beiktatta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének     /2020. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata, egyúttal a cím további pontjainak sorszámozása módosul. Hatályos: 2020. július 15. 
11 Kiegészítette Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2019. (IX.12.) Kt. sz. határozata 
12 Módosította a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (II. 11) Kt. sz. határozata, hatályos 

2016. március 1. 
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ismeretében köti meg.13 A Szolgáltató két főzőkonyhában végzi a reggeli, az uzsonna és az ebéd 

előállítását.14 

2.5.) A Szolgáltató köteles az ünnepnapok és ünnepek étkezési szokásait is figyelembe venni. 

2.6.) Szolgáltató köteles a kiszállított ételekből mintát venni, és azt a mintavételtől számítva 48 óráig 

megőrizni. 

2.7.) Szolgáltató – a táplálkozás-egészségügyi előírások megtartása mellett – az étlapváltoztatás jogát 

fenntartja, melyről megfelelő időben értesíti az étkeztetést igénylő intézményeket. 

 

2.8.) A Szolgáltató köteles elvégeztetni évente az előírt rágcsáló- és rovarirtást. 

2.9.) A Megrendelő azonnal értesíti Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során a szerződésben vállalt 

kötelezettségéhez képest bármilyen eltérést észlel, vagy tapasztal. Szolgáltató az értesítést követően azonnal, 

saját költségén köteles gondoskodni a minőségi kifogás, vagy hiányosság megszűntetéséről és jegyzőkönyv 

felvételéről. 

2.10.) A Szolgáltató köteles a központi konyha üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi költségeket 

megfizetni. A közműszolgáltatókkal a Szolgáltató szolgáltatási szerződést köt.  

2.11.) A központi konyha egyéb célú hasznosítása csak a Megrendelő és a Szolgáltató előzetes és írásbeli 

jóváhagyásával lehetséges.  

2.12.)  Az átadott helyiségek, kis- és nagy értékű tárgyi eszközök átvételét és azok rendeltetésszerű 

használatát a felek által kötött külön vagyonkezelési szerződés szabályozza. 

2.13.) A Szolgáltató köteles az egészségügyi, higiéniai előírások betartásáról, az ételek megfelelő hőfokon 

történő tárolásáról gondoskodni. Köteles továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyeket beszerezni. A 

Szolgáltató köteles a szerződés megszűnése esetén a rendelkezésre bocsátott helyiségeket, kis- és nagy 

értékű tárgyi eszközöket rendeltetésszerű, használatra képes állapotban, a vagyonkezelési szerződéssel 

összhangban visszaszolgáltatni. 

2.14.) A Szolgáltatónak az ételek leszállítását a szerződésben meghatározott, illetve a felek által kötelezően 

elfogadott határidők szerint kell elvégeznie. 

2.15.) A Szolgáltató teljesítési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése folytán a Szolgáltatóra az alábbi 

szankciók alkalmazandók: Megrendelő késedelmi és meghiúsulási kötbérigényének érvényesítése, vagy a 

szerződés mulasztás miatti felmondása, és/vagy kártérítési igény támasztása. 

2.16.) Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan vis maior körülmény 

áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szolgáltatónak haladéktalanul értesítenie kell 

erről a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól, és haladéktalanuk köteles 

pótolni az ellátást. 

2.17.) Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a 

szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb 

kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér 

mértéke az érkezés tekintetében, minden megkezdett órai késés esetén a késedelmet szenvedett szolgáltatás 

arányában a szolgáltatási díj napi nettó összegének 0,5 %-a óránként. 

2.18.) Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató piaci 

tevékenységének nyeresége terhére. 

2.19.) A szerződés teljesítésére vonatkozó jogszabályok minőségi kifogást okozó megsértése, illetve szállítás 

elmaradása esetén a hibásan teljesített szolgáltatás arányában a szolgáltatási díj nettó összegének 15 % -át, 

                                                 
13 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020. (III. 11.) Kt. sz. határozata. Hatályos: 

2020. március 11. 
14 A második bekezdést pontosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. 

sz. határozata. 



4 

 

mint meghiúsulási kötbért követelhet a Megrendelő a Szolgáltatótól. Megrendelőnek jogában áll az 

esedékessé vált kötbért a Szolgáltatói díjból visszatartani! 

3.) A szerződés felmondása 

 

3.1.) Rendes felmondás: 

 

A szerződés 6 évig rendes felmondással nem mondható fel. A rendes felmondási jog megnyílta után a 

felmondási jog gyakorlása előtt a felek a szerződés teljesítését értékelik és a vitás kérdések tisztázásával 

megkísérlik a szerződés fenntartását. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a szerződést a 

felek 6 hónapos felmondási idővel felmondhatják. 

 

3.2.) Rendkívüli felmondás: 

A Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szerződés időtartama alatt  

 

a) háromszori felszólításra sem felel meg a szolgáltatás színvonala az ajánlati illetve szerződéses 

feltételeknek, vagy 

b) felszólítás ellenére nem teljesíti időben és hiánytalanul fizetési kötelezettségeit, vagy 

c) a Szolgáltató 3 napon keresztül, neki felróható okból nem biztosítja a szerződésben 

meghatározott szolgáltatást, vagy 

d) a szállított étel egy éven belül két alkalommal az arra feljogosított szerv vizsgálata szerint nem 

felel meg az egészségügyi, illetve a minőségi követelményeknek, vagy 

e) a Szolgáltató a szolgáltatást alvállalkozásba adja. 

 

3.3.) Nem szerződésszerű, vagy nem teljesítés esetén, a Szolgáltató az elmaradt ellátást azonos értékben 

természetben köteles teljesíteni, annak érdekében, hogy a napi ellátás biztosítva legyen.15 

3.4.) Amennyiben a szerződés időtartama alatt a Szolgáltató jelen szerződés tárgyát képező feladatokat 

időlegesen nem tudja teljesíteni, úgy Megrendelő jogosult a Szolgáltató költségére ezen feladatokat akár 

harmadik személlyel elvégeztetni.  

3.5.) Megrendelő a folyamatos közétkeztetés érdekében jogosult más Szolgáltatótól rendelni, amennyiben 

Szolgáltató hibásan, késedelmesen, hiányosan teljesít, a hibásan, késedelmesen, hiányosan teljesített tételek 

és mennyiségek vonatkozásában. 

3.6.) Ha a Megrendelő a Szolgáltató nem teljesítése miatt más szolgáltatót kénytelen igénybe venni a 

folyamatos ellátás biztosítása érdekében, a Szolgáltató köteles megtéríteni a Megrendelőt e miatt terhelő 

többletköltségeket. 

3.7.) Ha a nem teljesítés a 15 napot meghaladja, az a szerződés megszűnését vonja maga után.  

3.8.) A szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl a Megrendelőnek 

jogában áll a szerződést – írásban, 60 napos felmondási idővel - felmondani az alábbi esetekben is: 

a) ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott határidőn (határidőkön) belül, nem szállítja le az 

előírt minőségben és mennyiségben az ételt, vagy 

b) ha a Szolgáltató elmulasztja a szerződésből adódó egyéb kötelezettségének teljesítését, és ha a 

Szolgáltató a mulasztást nem hozza helyre a Megrendelő értesítésének kézhezvételétől számított 15 

napon belül, vagy 

c) ha a Szolgáltató a Megrendelő által 3 hónapon belül 3 alkalommal írásban jelzett minőségi kifogás, 

vagy hiányosság megszűntetéséről nem gondoskodott. A minőségromlást szakhatóságnak kell 

igazolnia. 

d.) Ha a Szolgáltató által ellátott élelmezésben a Megrendelő által tartós (legalább 1 hónapos) 

minőségromlás tapasztalható, a Megrendelő jogosult a minőséget szakértővel ellenőriztetni. 

                                                 
15 A pont helyét módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. 

határozata 



5 

 

Amennyiben a szakértői vélemény a minőségromlást megerősíti, úgy a megrendelő jogosult az e 

pontban meghatározottak szerint felmondani a szerződést. 

3.9.) A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szerződés időtartama alatt háromszori 

felszólításra 

a) nem biztosítja a Szolgáltatónak a rendeltetésszerű működéshez a szükséges alapvető feltételeket, 

vagy 

b) nem teljesíti a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségeit, vagy 

c) más céget bíz meg jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellátásával jelen szerződés szerinti 

időtartamra, kivéve, ha erre azért kerül sor, mert Szolgáltató időlegesen nem, vagy hibásan teljesített. 

 

3.10.) Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Megrendelő fizetési 

kötelezettségének ismételt írásbeli felszólításban megjelölt megfelelő póthatáridőn belül sem tesz eleget. 

 

3.11.) A Szolgáltató – a Megrendelő ellenkező írásbeli utasításáig – a rendes és rendkívüli felmondási idő 

alatt is köteles a szolgáltatás maradéktalan teljesítésére. 

 

4.) Megrendelések lebonyolítása 

 

4.1.) A Szolgáltató a havi étlapot a tárgyhónapot megelőző hónap végén átadja az étkeztetést igénybe vevő 

intézményeknek. 

4.2.) A Szolgáltató a közétkeztetést hétfőtől péntekig, illetőleg a mindenkor érvényes munkarend szerint 

köteles biztosítani az igényeknek megfelelően.  

4.3.) Az 1.1. pontban megjelölt oktatási-nevelési intézmények vezetői (a továbbiakban: intézményvezetők) 

az étkezési létszámot a tárgynapot megelőző napon 10:00 óráig adják le a feher.zoltan@szentendre.hu és a 

holdkonyha@szentendre.hu e-mail címen. Az ellátottak nagyobb létszámát érintő távollétek esetén 

(osztálykirándulások, egyéb intézményi programok) a távollétet 5 nappal megelőzően kell a Szolgáltatót 

tájékoztatni a létszámról. A megrendelést alsó tagozat/felső tagozat/felnőtt, illetve tízórai/ebéd/uzsonna 

felosztásban kell megadni. Az intézmény részéről a létszám leadására jogosult: az intézménynél erre kijelölt 

személy.16 

4.4.) A Szolgáltató számlájának meg kell egyeznie az alaprendelések pót- és étkezéslemondás kimutatásával. 

Az elszámolási bizonylatokat az intézményvezetők igazolják.17 

5.) A teljesítés menete 

 

5.1.) Szolgáltató az 1.1.) pontban felsorolt intézmények helyére saját edényzetében és gépkocsiján, az 

intézmény házirendje alapján az intézményekkel történő egyeztetés szerint köteles átadni az ételeket az 

alábbi időpontokban:  

- tízórait 07:00-09:00 között 

- ebédet  11:00- 13:00 között 

- uzsonnát az ebéddel együtt köteles átadni. 

5.2.) A Megrendelő köteles és jogosult a tálalóban az ételek mennyiségét és a tálalás szakszerűségét 

ellenőrizni. 

5.3.) Szolgáltató köteles gondoskodni a szállító edényzet higiéniás tisztántartásáról. 

5.4.) A Szolgáltató vállalja, hogy az általa előállított ételt szükség szerint az intézményekben lévő 

tálalókonyhákba kiszállítja. A központi konyhában a Szolgáltató, a többi iskolában és intézményben az 

intézmények alkalmazottai vagy Megrendelő megbízottai végzik a tálalást és a mosogatást. A Megrendelő 

alkalmazottainak és megbízottai kötelesek a Szolgáltatóval együttműködni. Ezen alkalmazottak 

                                                 
16 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata. Hatályos 

2019. július 01-től. 
17 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos: 2019. július 01-től. 

mailto:feher.zoltan@szentendre.hu
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közegészségügyi feltételeknek való megfeleléséről a Megrendelő illetve az intézmények kötelesek 

gondoskodni.1819 

5.5.) A Szolgáltató a központi konyhában és az 2.3. pontban meghatározott iskolai étkezésnél keletkező 

hulladékot az előírásoknak megfelelően elszállítja. 

5.6.) A Szolgáltató az 20étkezésnél a korcsoportoknak és a jogszabálynak megfelelő választékot biztosít.  

5.7.) A Szolgáltató vállalja a Megrendelő alkalmazottainak, valamint a külsős személyeknek előre történő 

megrendelés szerinti21 étkeztetését is. 

5.8.) A reggelit az ebédet és az uzsonnát az 5.1) pontban meghatározott időpontok között a Szolgáltató 

szállítja az intézmények tálalókonyháiba. (A leszállított adagokról a Szolgáltató egy példányos 

kísérőjegyzéket ad át az intézmény részére.) 

5.9.) A szükséges járművet és szállító-edényzetet a Szolgáltató biztosítja és köteles betartani az ételek 

szállításával kapcsolatos hatósági előírásokat. 

5.10.) Az élelmezéshez biztosított kenyér ára az eladási ár részét képezi.22  

5.11.) A vonatkozó jogszabályok szerinti nyersanyagnorma tartalmazza „az egésznapos közétkeztetés 

ellátására vonatkozó élelmiszer nyersanyagok energia és tápanyag tartalmának alsó értékeit, az élelmiszer 

felhasználási minimumokat. 

5.12.) A Szolgáltató vállalja, hogy a teljesítésre vonatkozó jogszabályoknak szándékos, illetve neki felróható 

módon való megsértése esetén (pl. minőségi kifogás, szállítási elmaradás), teljes kárfelelősséggel tartozik 

Megrendelőnek. 

5.13.) Amennyiben a Szolgáltató – neki fel nem róható okból (vis maior) – nem tudja, az általa megjelölt 

főzőkonyhából biztosítani az ellátást, a Szolgáltató – a Megrendelő azonnali értesítése mellett - más 

szolgáltatót vehet igénybe, azonban a szolgáltatás színvonalában, a szolgáltatott étel minőségében csökkenés 

nem lehet. A más szolgáltató igénybevételével felmerülő többletet, költségeket a Szolgáltató viseli.  

5.14.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az étel kiszállítása kizárólag az ÁNTSZ előírásai szerint 

fertőtlenített, kizárólag rozsdamentes, biztonságosan zárható hőtárolós szállítóedényekben – szállítólevéllel 

biztosítottan – történik.  

5.15.) Élelmezéssel kapcsolatos általános kikötések: 

- a zöldféle előkészített, tisztított, mosott legyen, 

- az uzsonna, vagy vacsora az ellátottak életkorának megfelelő legyen, 

- a jogos mennyiségi kifogás esetén a pótlást fél órán belül biztosítani kell, 

- lehetőség szerint minél kevesebb göngyöleg árat tartalmazó ételféleség kerüljön az étlapra. 

 

6.) Fizetési feltételek 

6.1.) Szerződő felek az 1.sz. mellékletben23 foglalt szolgáltatási árban állapodnak meg, amely figyelembe 

veszi az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. rendelkezéseit. Az ár tartalmazza a 

nyersanyagnormát, a szállítást, ételszállító edényzet használatát és az egyéb rezsi költségeket, valamint a 

konyhák24 üzemeltetésének költségeit, és azok Áfa-ját. 

6.2) A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a nettó szolgáltatási árakat 2016. 12. 31. napjáig nem 

emeli, utána pedig évente egyszer, január 31-ig történő bejelentéssel maximum a KSH által elfogadott 

                                                 
18 Módosította a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (II. 11) Kt. sz. határozata, hatályos 

2016. március 1. 
19 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos: 2019. július 01-től. 
20 Pontosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata. 
21 Pontosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata. 
22 Módosította a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (II. 11) Kt. sz. határozata, hatályos 

2016. március 1. 
23 Pontosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata. 
24 Pontosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata. 
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ágazati fogyasztói árindex mértékével növelheti az árat. Egyéb esetekben a díjak módosítására csak a 

Szerződés módosításával van lehetőség.25  

6.3) Megrendelő a szolgáltatási díjat az adott hónapot követő hónap 10.26 napjáig Szolgáltató részletes, 

írásos, étkezés típusonkénti, adagszámonkénti, napi bontású kimutatása és Megrendelő teljesítés igazolása 

alapján, a Szolgáltató által szabályszerűen, Megrendelő címére kiállított és eljuttatott számla ellenében 

átutalással egyenlíti ki Szolgáltató MKB Zrt. 10300002-10559524-4902001127 számlájára történő átutalással 

a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 10 napon belül. A Szolgáltató által kiállított 

teljesítésigazolás nélkül érkezett számlát Megrendelő visszautasíthatja. A teljesítést Megrendelő 

képviseletében a Pénzügyi Iroda28 kijelölt munkatársa igazolja. Megrendelő fizetési késedelme esetén 

Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti törvényes kamatot 

követelheti. 

 

7.) A teljesítés ellenőrzése 

7.1.) A Szolgáltató kötelezettséget vállal a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 

hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet betartására és 

tevékenysége ellenőrizhetőségére. Ennek érdekében Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni az ellátás 

körülményeit (tisztasági, közélelmezési előírások betartását és a szállítást, stb.), a szolgáltatás minőségi és 

mennyiségi paramétereit. Szolgáltató az ilyen ellenőrzéseket köteles lehetővé tenni és a szükséges 

felvilágosításokat, mintákat az ellenőrzést végző személyek számára biztosítani. Megrendelő az arra 

feljogosított szerv útján évente legalább egyszer ellenőrzi az ellátás minőségét is. 

7.2.) A Megrendelő bármikor jogosult az adagok mennyiségi és minőségi (állag, hőmérséklet, tálalás) 

ellenőrzésére vagy ellenőriztetésére. 

7.3.) A Megrendelő megbízottja jogosult az étkezési szolgáltatás folyamán a felhasznált havi összesített 

nyersanyagköltséget ellenőrizni. 

7.4.) Amennyiben a norma megtakarítás az év29 végén meghaladja a 2 %-ot, úgy a felek az 

értékkülönbözettel elszámolnak.  

7.5.) A Szolgáltató az alkalmazotti és külsős étkezés árait az étteremben mindenkor kifüggeszti. 

 

8.)30 Egyéb szolgáltatások 

 

8.1.) A Felek megállapodnak, hogy az étkezési díjak Megrendelő javára történő beszedését az 1.1. pont a-e) 

alpont alatt megjelölt intézményekben a Szolgáltató biztosítja.  

 

8.2.) Megrendelő a 8.1. pontban megjelölt intézményekben ellátottak étkezési térítési díjának beszedésével 

kapcsolatos számlakibocsátási kötelezettségének - általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény (áfatv) 160. §-a alapján - a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-t megbízásával tesz eleget. A 

Szolgáltató Szentendre Város Önkormányzata megbízása alapján és képviseletében jár el. A számlázás 

Szolgáltató által biztosított jogtiszta számítógépes programmal történik, vagy az Önkormányzat szigorú 

számadás alá tartozó számlatömbjében.31 

 

                                                 
25 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata, hatályos 

2019. július 01-től. 
26 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata, hatályos 

2019. július 01-től. 
27 Pontosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata 
28 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020. (III. 11.) Kt. sz. határozata. Hatályos: 

2020. március 11. 
29 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata, hatályos 

2019. július 01-től. 
30 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata, hatályos 

2019. július 01-től. 
31 Kiegészítette Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2019. (IX.12.) Kt. sz. határozata 
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8.3.) A beszedési feladatok kiterjednek a hátralékosok felszólítására és a hátralék nyilvántartására is. A 

beszedett összegeknek Megrendelő házipénztárába történő befizetéséről vagy a Megrendelő alábbi számláira 

–oktatási-nevelési intézményenkénti bontásban – történő átutalásáról a Szolgáltató intézkedik. 

Izbégi Általános Iskola: 11784009-15731292-10110007 

Barcsay Jenő Általános Iskola: 11784009-15731292-10080003 

Templomdombi Általános Iskola: 11784009-15731292-10090002 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium: 11784009-15731292-10100008 

Móricz Zsigmond Gimnázium: 11784009-15731292-10130005 

8.4.) Az ellátottak részére a térítési díjról szóló számlát a tárgyhónap 5. munkanapjáig kell kiállítani, 15 nap 

fizetési határidővel. A számla kiállítását követően a Szolgáltató biztosítja a készpénzes befizetés lehetőségét 

is az oktatási-nevelési intézményekben, az előre meghatározott napokon.  

 

8.5.) A kedvezményben részesülőkről olyan nyilvántartást kell vezetni - a kedvezményt alátámasztó 

dokumentumok megőrzésével -, amely alkalmas a közvetetten nyújtott támogatás megállapítására és a 

normatív állami támogatás igénybevételéhez és az azzal történő elszámoláshoz.  

 

8.6.) A Gyvt. 21/B § szerinti ingyenes vagy 50 % normatív kedvezménnyel biztosított gyermekétkeztetés 

igénybevétele esetén az igénybevételhez szükséges igazolásokat a jogosultak a Szolgáltatónak adják le, 

azokat a Szolgáltató tartja nyilván. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről, a 

jogosultság megszűnéséről az Önkormányzat adatot szolgáltat. A kedvezményt és mértékét a benyújtott 

igazolások alapján az Szolgáltató állapítja meg. A térítésre kötelezett kifogása esetén az ügyben keletkezett 

iratokat a döntés érdekében 8 napon belül a Polgármesternek kell megküldeni.  

 

8.7.)32 A térítési díj összegeit Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg és 

hagyja jóvá. A térítési díj összegének megállapításához Szolgáltató köteles minden év február utolsó napjáig 

tájékoztatást adni Megrendelő számára az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 

összegéről, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, valamint a hatályos 

egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles kiszámítani, így különösen köteles elkülönítetten 

kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget.  

 

8.8.) A térítési díj módosításáról az Önkormányzat a döntés meghozatala előtt legalább 8 nappal tájékoztatja 

a Szolgáltatót, továbbá haladéktalanul tájékoztatja az elfogadott döntésről is.  

 

8.9.) A Megrendelő más, az oktatási-nevelési intézmény tanulóit érintő egyéb rendezvények – különösen 

táborok, egyéb rendezvények – díjainak beszedésével is megbízhatja a Szolgáltatót. Megrendelő ilyen 

igényéről előzetesen, írásban tájékoztatja a Szolgáltatót, meghatározva a beszedendő díj összegét, jogcímét, 

az esetleges kedvezményeket, azok jogosultjait, továbbá meghatározza a számlaszámot, melyre a beszedett 

összeget be kell fizetni. Ezekben az esetekben a 8.2. pont szerint kell eljárni.  

 

8.10.) A Szolgáltató a 8.2. alapján a 8.4. pont szerint kiállított számlákról – amennyiben azt a 

jogszabály előírja - teljesíti az Áfatv. 10. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást.33 

                                                 
32 A 8.1.-8.2. pontot törölte Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (II. 11) Kt. sz. határozata, 

hatályos 2016. március 1. A 104/2019. (VI. 13.) Kt. határozat a 8.3. pont sorszámát 8.6. pontra módosította. 
33 A pontot beiktatta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének     /2020. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata, egyúttal a cím további pontjainak sorszámozása módosul. Hatályos: 2020. július 15. 
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9. Egyéb rendelkezések 

 

9.1.) A központi konyha korszerűsítéséhez szükséges eszközöket a Szolgáltató által javasoltak alapján a 

Megrendelő pótolja. Az újonnan beszerzett eszközök, gépek – amennyiben a Megrendelő vásárolta - a 

Megrendelő tulajdonát képezik, az eszközök kezeléséről a 2.12. pont szerinti vagyonkezelési szerződés 

rendelkezik. 3435 

9.2.) A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés lejárta, megszűnése esetén az egymással korrekt 

elszámolás érdekében 30 napon belül egyeztető tárgyalást tartanak. Az egyeztető tárgyalás eredményét 

jegyzőkönyvben rögzítik.  

9.3.) Jelen szerződés csak írásban módosítható, illetve szűntethető meg. 

 

9.4.) Kapcsolattartókat a felek külön nyilatkozatban határozzák meg.36 A Felek írásbeli kapcsolattartásnak 

ismerik el a tértivevényes levélben, az e-mailben, vagy faxon továbbított üzeneteket Felek jelen 

szerződésben, illetőleg mellékleteiben illetve a külön nyilatkozatban rögzített elérhetőségein. Felek írásban 

kötelesek elérhetőségeik változását, annak várható időpontját a másik féllel közölni és kötelesek 

meggyőződni arról, hogy arról a másik fél értesült.  

 

9.5.) Felek vitáikat elsősorban egymással folytatott tárgyalások útján rendezik, melyet írásban dokumentálni 

kell, a tárgyalások sikertelensége esetén esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a 

Megrendelő székhelye szerinti bíróság37 illetékességét kötik ki. 

 

9.6.) Felek kötelezik magukat, hogy tárgyalásaik adatait üzleti titokként kezelik kivéve a közérdekű adatok 

kategóriáját. 

9.7.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., 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 rendelkezések az irányadók. 

9.8.) A Megállapodás tartalmazza a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét. A Megállapodás 

hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), 

amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát illetően a Megállapodás kelte előtt tettek vagy kötöttek. A 

félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak 

minősül. 

 

9.9.) Jelen szerződés módosítását Szentendre város Önkormányzat Képviselő-testülete /2020. (VII. 15.) 

Ktsz. határozatával fogadta el, azzal, hogy a módosítások 2020. július 15-én lépnek hatályba. Ettől 

eltérően, a szerződés Mellékletében foglalt díjak 2020. szeptember 01-től alkalmazandóak.38 

                                                 
34 A harmadik mondatot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (II. 11) Kt. sz. határozata 

törölte, hatályos 2016. március 1. 
35 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata, hatályos 

2019. július 01-től. 
36 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata, hatályos 

2019. július 01-től. 
37 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020. (III. 11.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos: 2020. március 11. 
38 Beiktatta Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020. (III. 11.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos: 2020. március 11. 
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A jelen szerződés 9 számozott oldalból álló 5 darab eredeti példányát a felek, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Jelen szerződés csak az alábbiakban felsorolt melléklettel együtt érvényes. 

Szentendre, 2020. március 

Fülöp Zsolt 

polgármester  
Mandula Gergely 

vezérigazgató 
munkavállaló  

Szentendre Város Önkormányzat 

Megrendelő 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

Szolgáltató 

  

 

Melléklet: 

Szolgáltatási díjak részletezése napi-, és étkezések típusára lebontva39 40 41 42 

                                                 
39 Módosította a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (II. 11) Kt. sz. határozata, hatályos 

2016. március 1. 
40 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2017. (IV. 13.) Kt. sz. határozata, hatályos 

2017. május 1. 
41 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020. (III. 11.) Kt. sz. határozata, hatályos 

2020. április 1. 
42 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének    /2020. (VII. 15.) Kt. sz. határozata, 

hatályos 2020. szeptember 1. 


