
VÁLLALKOZÁSI SZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a 
Zuglói Sport és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségíí Társaság 
székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9. 
adószám 23088441-2-42 
képvi seli : Hámori György ügyvezető 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészrő l 

cégnév: 
nyilvántartási szám: 
adószám: 
bankszám Iaszám: 

Kistamás Jánosné egyéni vállalkozó 
5239253 1 
688871 15-1-23 
l 1732 181-2322 1303-00000000 

cím: 623 0 Soltvadkert, Szőlő u. 42. 
mint Vállalkozó l Megbízott (a továbbiakban: Vá llalkozó l Megbízott, együttesen Felek) 
között, alábbi napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. A szcrződés tárgya 

A Megrendelő kezelésében lévő soltvadkcrti Zuglói Gycrmel<tábor· területén (6230, 
Soltvadkert, Tavi rózsa u. 2.) a 2020. évben a tal<arítási feladatok végzése. 

2. A teljesítés helye 

6230 Soltvadkert, Tavirózsa u. 2. 

3. A szerződés hatálybalépése és időtartama 

Felek a jelen szerződést határozott időtartalomra kötik. A jelen szerzödésben foglalt feladatok 
idöintervalluma: 2020. június 16. napjától, 2020. október 31. napjáig. 
A nagytakarítás a Megrendelövel előre egyeztetett i dőpontok szerint : 2020. júni us 16. napjátó l 
esedékes. A napi takarítás e lőre egyeztetett időpontok szeril1t történik. 

4. Vállalkozási díj 

4.1 Fizetési feltételek 

Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy tevékenységével összhangban a szolgáltatás 
mennyiségét, minöségét, gyakoriságát változtassa a munkavégzés helyén folyó tevékenység és 
kihasználtság függvényében. Megrendelő köteles minden változást az érvénybe lépést 
mege l őzően 2 nappal Vállalkozóval írásban közölni. A díj alapja ebben az esetben is a 
Vállalkozó által megadott egységár. 
A vállalkozási díj tartalmazza a Váll alkozó összes költségét, de nem tartalmazza a higiéniai 
termékek (pl. tisztítószerek, eszközök, stb.) költségét. 
A fentiek alapján, a vállalkozási díj összege 1.800 Ft/óra/fő, azaz egyezernyolcszáz 
forintlóra/fő azzal, hogy a Vállalkozó alanyi ÁFA mentes kategóriába tartozik. 
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4.2 Fizetési mód 

A fizetés havonta utólag, számla ellenében, átutalással történik, a Vál lalkozó által kiállított 
számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 8 munkanapon belül. A számla kiállítására és 
benyújtására, a Megrendelő képviselője által kiáll ított teljesítésigazolással együtt kerülhet sor. 
Megrendelő e l ő legfizetést nem teljesít, valamint résszámla nem nyújtható be. 

5. V állaii<Ozó l<ötelezettségei 

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szolgáltatásainak tárgyát képező épületeket, 
helyiségeket és azok berendezéseit megismerte. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységél a magyar jogszabályokkal és 
e lőírásokka l összhangban végzi . 

Vállalkozó a szolgáltatások végzéséhez szükséges személyzetet saját maga alkalmazza és 
díjazza, és viseli az ezzel kapcsolatos társadalombiztosítási, illetve egyéb költségeket IS, 

beleértve a munka és védőeszközöket , védőital t, stb .... 

Vállalkozó személyzete e lsősorban a Vállalkozó utasításai, munkaütemezése és előírásai 

szerint jár el. Megrendelő azonban fenntartja a jogot, hogy a személyzet részére szükség 
esetén a jelen szerződéssel nem e llenkező utasítást adhasson. 

Vál lalkozó fe ladatát a szerződésben részletezett feltételek szerint köteles teljesíteni. 

Vállalkozó garantálja, hogy alkalmazottai a munkavégzés során tudomásukra j utó 
információkat bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem szolgáltatják ki. 
Vállalkozó köteles a tevékenységével kapcsolatban a vagyonvéde l emrő l gondoskodni és ezért 
felel. 

6. Megrendelő kötelezettségei 

Megrendelő nem ad sem olyan szóbeli. sem olyan írásbeli utasítást és nem teremt olyan 
helyzetet, amelyet a Vállalkozó alkalmazottai a jelen szerződéssel ellentétesen 
értelmezhetnének. 

Megrende lő átadja a Vállalkozónak az épület munkavédelmi és tüzrendészeti utasítását, 
amelyet a Vállalkozó köteles betartani, ill. betartatni. Vállalkozó kötelező érvényűként fogadja 
el dolgozói számára Megrendelő rendészeti, biztonságtechnikai elöírásait. Vállalkozó köteles 
a munkavégzésben résztvevőknek mind elméleti, mind gyakorlati tűzvédelmi , munkavédelmi, 
rendészeti oktatást, képzést tartani a vonatkozó előírásoknak megfele lően, valamint errő l 

írásban nyi latkozni Megrendelőnek. 

Megrendelő átadja Vállalkozónak a létesítményre vonatkozó Házirendet, amely Házirend 
előírásait Vállalkozó köteles betartani. A Házi rend rendelkezéseinek be nem tartása súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

Felek megállapodnak, hogy a takarítás keretében Megbízott különösen a Zugtói 
Gyermektábor teljes területén és minden épíiletében - ( aháborok (1--1.). gazdasági 
épületszárny (vizes b/okkok. irodák. orvosi szaba. szaigálati lakások. szaigálati öltöző(fólyosó. 
mosókonyha). stb .... ); a gazdasági udvar teraszainak takarítása. szeigálati faházak . .. C asino " 
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épülete ... Kincsesbal t ' ' ill. (régi bi!fé) épü lete; nagytakarítás a táboroztatási szezon előtt, 

naponta az óvodai és iskolai turnusok alkalmával, gólyatáborok zárásakm·, egyeztetést 
követően a nagyobb létszámú vendégcsoportok, fesztiválok, egyéb rendezvények alatt és után, 
stb .... , - a terület teljes köríí takarátását köteles elvégezni . 

Megbízott köteles a Megrendelő által adott utasítások szerinti további takarításba tartozó 
feladatokat is elvégezni . Az utasítások adására Megrendelő részéről Hámori György 
ügyveze tő, vagy az ő helyettesítésében Szücs József táborvezető (telephelyvezetö) j ogosul t. 

Vállalkozó feladatait a jelen szerződés elválaszthatatlan (1. sz.) mellékletét képező feladatlista 
szerint köteles elvégezni. 

7. A tevél<cnység ellenőrzése 

7.1 Dokumentáció 

Vállalkozó köteles az általa végzett tevékenységet folyamatosan dokumentálni, ezen 
dokumentációt a telj esítésigazolásokhoz mellékelni. Vállalkozó tevékenységét, a 
szerződésben foglaltakkal összhangban Megrendelő folyamatosan ellenőrzi , ellenörizheti. 
Vállalkozó köteles tevékenységérő l un. ,.takarítási napló" jellegü adminisztráció! vezetni . 

7.2 Hibás a teljesítés 

Ha a telj esíte tt szaigáitatás telj esítéskor nem fele l meg a törvényes vagy a szerzödésben 
meghatározott feltételeknek. 

8 . Rendl<íviili munkál< 

Vállalkozó köteles a szerződésben rögzített felté telek és határidők betartásával végezni 
feladatát. 
Rendkívüli , sürgős esetekben Vállalkozó köteles azonnal intézkedni a probléma megoldására. 
Amennyiben Vállalkozó bármely szerződés szerinti feladatát nem, vagy nem megfelelő 

mértékben látja el, úgy a Megrendelő jogosult intézkedéseket tenni a feladat elvégzése 
érdekében, az ezzel j áró összes költség azonban Vállalkozót terheli . 

8.1 Bírságok 

A Vállalkozót terheli a hatóságok által kiszabott bármilyen bírság és büntetés, mely a 
jogszabályok és e l őírások, vagy a szerződésből eredő kötelem Vállalkozó általi be nem 
tartásának következménye. 

9 . A szerződés teljesítésének egyéb feltételei: 

9 .1 Tisztítószerek 

A jelen szerződés takarítási munkálataihoz szükséges szereket. eszközöket Megrendelő 

biztosítja. Vá llalkozó vá llalj a, hogy a takarítás során Megrendel ő takarítási területein betartja 
a gyártó cégek burkolatokra. felületekre vonatkozó karbantartási és egyéb elöírásait. 
Vállalkozó a szakmai e lőírásoknak megfele lően végzi el feladatát. 

/ 
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9.2 Energia 

Megrendelő a tevékenységek végzéséhez szükséges vi lágítást, villamos energiát, 
vízszolgáltatást díjmentesen biztosítja Vállalkozó részére. 

9.3 Higiéniai tennékek 

A müködéshez szükséges higiéniai anyagokat (WC papír, kéztörlő, folyékony szappan, stb.) 
Megrendelő biztosítja. 

1 O. Módosítás 

A Szerződő Felek a jelen szerződést közös megegyezésse l, írásban módosíthatják. 
Nem minősül szerződésmódosításnak az egyedi megrendelések és plusz szolgáltatások 
megrendelése és visszavonása. 

11. Vállalkozói magatartás, átruházás tilalma 

Vállalkozó nem ruházhatja át a szerződést, vagy annak egy részét semmilyen más félnek a 
Megrendelő előzetes írásos beleegyezése nélkül. 
Vállalkozó a telj esítés során köteles olyan magatartást tanúsítani, amivel nem sérti 
Megrendelő érdekeit. 
Amennyiben Vállalkozó munkája során a fentieket nem tartja be, a munkaterületrő l kitiltható 
és a szerződést Megrendelő azonnali hatáll yal felmondhatja. 
A munkavégzés során harmadik személynek, vétkes magatartással okozott károkért 
közvetlenül Vállalkozó a felelős. 

12. Titol<védelem 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt, továbbá annak 
bármely okból történő megszünése esetén, időbeli korlátozás nélkül harmadik személlyel nem 
közli , nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja a szerződés teljesítése során tudomására 
jutott - szóbeli , írásbeli -, a feleknek a jelen szerződésben foglalt j ogviszonyával összefüggő, 
műszaki , jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot (ide értve a know-how-t, 
költségekt·e, eljárásokra tervekre, adatrendszerekt-e vonatkozó információkat, számítógépes 
programokat) kivéve, ha a közléshez a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárult 
A fentiekkel összhangban Felek megállapodnak abban, hogy az egymásnak átadott 
információt bizalmasan, üzle ti titokként kezelik. 

13. Kártérítés, l<árokozás, biztosítás 

A Vállalkozó fele lős a jelen szerződés teljesítésével összefüggő tevékenysége fol yamán 
ke l etkező minden kárért Mentesül a fe lelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan 
elháríthatatlan ok idézte e lő, mely a tevékenységi körén kívül esik. 
A Megbízó sem közvetlenül , sem közvetve nem vállal fele lősséget a Vállalkozó által okozott 
károkért 

14. Vitás kérdések rendezése 

Felek a szolgáltatás során észlelt minden olyan eseményrő l tájékoztatják egymást, mely a 
szeigáitatás szerződésszerü te lj esítésével összefügg. 
Felek a j elen szerződésbő l e redő vitákat megpróbálj ák békés úton rendezni és csak ennek 
eredménytelensége után fordulnak bírósághoz. 
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A szerződésből eredő jogvitákkal kapcsolatosan a felek kizárólagosan a Pesti Központi 
Kerületi Bírósághoz fordulhatnak. 

Jelen szerződés 3 példányban készü lt, ebből 2 pid. Megrendelő!, l pid. pedig Vállalkozót illet i 
meg, amit a felek, mint akaratukkal megegyezőt írták alá. 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., illetve a vonatkozó jogszabályok ide 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Soltvadkert, 2020. június 16. 

Nbtamis Jainosné e.v. 
6230 So1tvadkcrt, Szf16 u. 42. 

AclószAm: 68887 11 S· l-23 
Nyilv.tart.uám: S2392S31 

asz.· ll732181·2322!303·00000ooo 
• "Kisadozó" 

Vál lalkozó 
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