
Vállalkozási szerződés 

 

mely létrejött egyrészről Szegvár Nagyközségi Önkormányzat  (6635. Szegvár, Szabadság tér 2.)  képviseli 

Szabó Tibor György polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről,  a SZEGVÁR GASZTRO BT. (székhely: 6635 Szegvár, Régiposta u. 3., adószám: 25875472-

2-06, cégjegyzékszám: 06-06-016833) képviseli Wittich Erika ügyvezető, mint vállalkozó (a továbbiakban: 

Vállalkozó) között a mai napon és az alábbi feltételekkel: 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 21/C. §-a alapján ingyenes szünidei gyermekétkeztetést köteles biztosítani -  a szülő 

kérelmére -  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek részére. A gyermekek napi egyszeri meleg étkeztetését jelen szerződés 

alapján kívánja lebonyolítani.  

 

1.) Vállalkozó vállalja, hogy a gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek napi egyszeri meleg 

étkeztetését (ebéd) biztosítja 2020. december 23. napjától 2020. december 31. napjáig, 5 

munkanapon keresztül. 

2.) Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az előző pontban rögzített időtartamra a gyermekétkeztetés 

biztosítására az általa megrendelt napokra, az általa megjelölt létszámra bruttó 800,- Ft/adag 

vállalkozói díjat a Vállalkozó részére a teljesítést követően számla ellenében megfizet. 

3.) Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a teljesítésről számlát állít ki, amelyet a Megrendelő – a 

számlák ellenjegyzését követően – a beérkezéstől számított 5 napon belül köteles kiegyenlíteni. 

4.) Vállalkozó vállalja, hogy a Szegvár, Régiposta utca 3. szám alatti telephelyén az 1.) pontban 

rögzített munkanapokon 11.00 órától 13.00 óráig biztosítja az ebéd elvitelét, azzal, hogy december 

31-én 11.00 órától 12.00 óráig lehet az ebédet elvinni a telephelyről. 

5.) Az étkezésben részt vevők névsorát a Megrendelő legkésőbb 2020. december 16-ig átadja a 

Vállalkozónak, aki vállalja, hogy az általa elkészített ételt a listán szereplőknek kiosztja, és ennek 

megtörténtét a kért módon dokumentálja is a Megrendelőnek. 

6.) Vállalkozó kijelenti, hogy az étkeztetés keretében kiosztott ételek az általa működtetett konyhán 

kerülnek elkészítésre, betartva az üzemeltetésre vonatkozó szabályokat, szerződéseket. 

7.) Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

vállalkozás eredményességét veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 

vállalkozó felelős. 

8.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

9.) Szerződő felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájuk eldöntésére a Szentesi Járásbíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A szerződést a szerződő felek közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagytak és saját kezűleg írtak alá. 

 

Szegvár, 2020. december 15. 

 

 

________________________ 

Szabó Tibor György 

polgármester 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Megrendelő 

 

_________________________ 

Wittich Erika 

ügyvezető 

SZEGVÁR GASZTRO BT. 

Vállalkozó 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Szegvár, 2020. december 15. 

 

________________________ 

Bábáné Simon Márta 

gazdálkodási osztályvezető 

 

 


