
VÁLLALKOZÁSISZERZÖDftS 

amely létrejött egyrészrő l a 
Zuglói Sport és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9. 
adószám 23088441 -2-42 
képviseli : Hámori György ügyvezető 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrende lő), 

másrészrő l 

cégnév: 
nyi lvántartási szám: 
adószám: 
bankszámlaszám: 

Rózsa Katalin egyéni vállalkozó 
52612695 
69040872-1-23 
l 173218 1-23221468-00000000 

cím: 6230 Soltvadkert, Rákóczi Ferenc u. 32. 
mint Vállallwzó l Megbízott (a továbbiakban: Vállalkozó l Megbízot t. együttesen Felek) 
között, alábbi napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. A szerződés tárgya 

A Megrendelő kezelésében l évő soltvadkerti Zugtói Gyermektábor területén (6230, 
Soltvadkert, Tavirózsa u. 2.) a 2020. évben a tal<arítási feladatot< végzése. 

2. A teljesítés helye 

6230 Soltvadkert, Tavirózsa u. 2. 

3. A szerződés hatál)'balépése és időtartama 

Felek a jelen szerzödést határozott időtarta l omra kötik. A jelen szerzödésben fogla lt feladatok 
idöinterva lluma: 2020. június 16. napjától. 2020. ol<tóber 31. napjá ig. 
A nagytakarítás a Megrendelövel e lőre egyeztetett időpontok szerint: 2020. június 16. napjától 
esedékes. A napi takarítás e l őre egyeztetett időpon tok szerint történi k. 

4. Vállallwzási díj 

4.1 Fizetési feltételek 

Megrendelő fen ntartja a jogot arra. hogy tevékenységével összhangban a szeigáitatás 
mennyiségét. minöségét, gyakoriságát változtassa a munkavégzés helyén folyó tevékenység és 
kihasználtság függvényében. Megrende lő köteles minden változást az érvénybe lépést 
mege l őzően 2 nappal Vállalkozóval írásban közölni. A díj alapja ebben az esetben is a 
Vállalkozó általmegadott egységár. 
A vállalkozási díj tartalmazza a Vállalkozó összes költségét. de nem tartalmazza a higiéniai 
termékek (pl. ti sztítószerek. eszközök. stb. ) költségét. 
A fent iek alapján. a vállalkozási díj összege 1.800 Ftlóralfő, azaz egyezernyolcszáz 
fol'intlóralfő azza l. hogy a Vállalkozó alanyi AFA mentes kategóriába tartozik. 
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4.2 Fizetési mód 

A fizetés havonta utólag. számla ellenében, átutalással történik, a Vállalkozó által kiállított 
számla Megrendelő álta li kézhezvételét követő 8 munkanapon belül. A számla kiállítására és 
benyújtására. a Megrendelő képvi selőj e által kiállított teljesítésigazolással együtt kerülhet sor. 
Megrendelő előlegfizetést nem teljesít, valamint résszámla nem nyújtható be. 

5. Vállalkozó kötelezettségei 

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

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységél a magyar jogszabályokkal és 
előírásokkal összhangban végzi. 

Vállalkozó a szolgáltatások végzéséhez szükséges személyzetet saját maga alkalmazza és 
díjazza. és vise li az ezzel kapcsolatos társadalombiztosítási, illetve egyéb költségeket JS, 

beleértve a munka és védőeszközöket, védőita l t, stb .... 

Vállalkozó személyzete e l sősorban a Vállalkozó utasításai, munkaütemezése és e l őí rásai 

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

Vállalkozó feladatát a szerződésben részletezett feltéte lek szerint köteles teljesíteni . 

Vállalkozó garantálja, hogy alkalmazottai a munkavégzés során tudomásukra jutó 
információkat bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem szolgáltatják ki. 
Vállalkozó köteles a tevékenységével kapcsolatban a vagyonvédelemről gondoskodni és ezért 
felel. 

6. Megrendelő l\.ötelezettségei 

Megrendelő nem ad sem olyan szóbeli , sem olyan írásbel i utasítást és nem teremt olyan 
helyzetet amelyet a Vállalkozó alkalmazottai a jelen szerzödéssel ellentétesen 
értelmezhetnének. 

Megrende l ő átadja a V állalkazónak az épület munkavédelmi és tűzrendészet i utasítását, 
amelyet a Vállalkozó köteles betartani , ill. betartatni. Vállalkozó köte lező érvényűként fogadja 
el dolgozói számára Megrendelő rendészeti, biztonságtechnikai elöírásait. Vállalkozó köteles 
a munkavégzésben résztvevöknek mind elméleti , mincl gyakorlati tüzvédelmi, munkavédelmi, 
rendészeti oktatást, képzést tartani a vonatkozó e lőí rásoknak megfelelöen, valamint erről 
írásban nyilatkozni Megrendelönek. 

Megrendelő átadja Vállalkozónak a létesítményre vonatkozó Házirendet, amely Házirend 
elöírásait Vállalkozó köteles betartani. A Házirend rendelkezéseinek be nem tartása súlyos 
szerzödésszegésnek minősül. 

Felek megállapodnak, hogy a takarítás keretében Megbízott különösen a Zugtói 
G)·ermektábor teljes terliietén és minden épületében - (al táborok (1 --:/. }, gazdasági 
épületszárny (vi:es b!okkok. irodák. on•osi s:wba. s::olgálati lokások, szolgálati öltözőfolyosó. 

mosókonyho) . stb .... ); a gazdasági udvar terasza inak takarítása, sza igálati faházak, .. C asino " 

~ .. ..-/ 
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épülete, .. Kincsesbolt" ill. (régi bi!fé) épülete; nagytakarítás a táboroztatási szezon előtt , 

naponta az óvodai és iskolai turnusok alka lmával, gólyatáborok zárásakor, egyeztetés! 
követően a nagyobb létszámú vendégcsoportok, fesztivá lok, egyéb rendezvények alatt és után, 
stb ..... - a terület telj es körű tal<arítását köteles elvégezni. 

Megbízott köteles a Megrende l ő által adott utasítások szerinti további takarításba tartozó 
fe ladatokat is elvégezni . Az utasítások adására Megrendelő részérő l Hámori György 
ü gyvezető . vagy az ö helyettesítésében Szlícs Józseftáborvezető (telephelyvezetö) jogosult. 

V állalkazó feladatait a jelen szerzödés el választhatatlan ( l. sz.) mellékletét képező feladatl ista 
szerint köte les elvégezni. 

7. A tevékenység ellenő rzése 

7.1 Dokumentáció 

V állalkazó köteles az általa végzett tevékenységet fo lyamatosan dokumentá l ni, ezen 
dokumentáció! a teljesítésigazolásokhoz me llékelni. V állalkazó tevékenységét, a 
szerzödésben fog laltakkal összhangban Megrende lő fo lyamatosan ellenőrzi, ellenörizheti. 
Vá llalkozó köteles tevékenységérő l un .. ,takarítási napló" jellegű adminisztráció! vezetni. 

7.2 Hibás a telj esítés 

Ha a teljesített szaigáitatás teljes ítéskor nem fe lel meg a törvényes vagy a szerződésben 

meghatározott feltételeknek. 

8. Rendkívüli munkál< 

Vállalkozó köteles a szerzödésben rögzített feltételek és határidők betartásával végezni 
feladatát. 
Rendkívüli. sürgős esetekben Vállalkozó köteles azonnal intézkedni a probléma megoldására. 
Amennyiben Vállalkozó bármely szerzödés szerinti fe ladatát nem, vagy nem megfe le lő 

mértékben látja el, úgy a Megrende lő jogosult intézkedéseket tenni a fe ladat elvégzése 
érdekében. az ezzel járó összes költség azonban Vállalkozót terheli. 

8. 1 Bírságok 

A Vállalkozót terheli a hatóságok által ki szabott bármil yen bírság és büntetés, mely a 
jogszabályok és e lőíráso k. vagy a szerzödésbő l e redő kötelem Váll alkozó által i be nem 
tartásának következménye. 

9. A szer·zödés teljesítésének egyéb feltételei: 

9. 1 Tisztítószerek 

A jelen szerzödés takarítási munkálataihoz szi.ikséges szereket, eszközöket Megrendelő 

biztosítja. Vállalkozó vállalja. hogy a takarítás során Megrendelő takarítási területein betartja 
a gyártó cégek burkolatokra, fe lületekre vonatkozó karbantartási és egyéb elöírásait. 
Vá llalkozó a szakmai e lőírások nak megl'elelöen végzi el feladatát. 
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9.2 Energia 

Megrendelő a tevékenységek végzéséhez szükséges világítást, villamos energiát, 
vízszolgáltatás! díjmentesen biztosítja Vállalkozó részére. 

9.3 Higiéniai termékek 

A müködéshez szükséges higiéniai anyagokat (WC papír, kéztörl ő, fo lyékony szappan, stb. ) 
Megrende l ő biztosítja. 

1 O. Módosítás 

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

11. Vállalkozói magatartás, átruházás tilalma 

Vállalkozó nem ruházhatja át a szerződés t, vagy annak egy részét semmilyen más félnek a 
Megrende lő előzetes írásos beleegyezése nélkül. 
Vállalkozó a teljesítés során köteles olyan magatartást tanúsítani , ami ve l nem sérti 
Megrendelő érdekeit. 
Amennyiben Vállalkozó munkája során a fentieket nem tartja be, a munkaterületrő l kitiltható 
és a szerződést Megrende lő azonnali hatállyal [elmondhatja. 
A munkavégzés során harmadik személynek, vétkes magatartással okozott károkért 
közvetlenül Vállalkozó a felel ős. 

12. Titokvédelem 

V állalkazó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt, továbbá annak 
bármely okból történő megszünése esetén, időbe li 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 jogviszonyával összefüggő, 
müszaki , jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot (ide értve a know-how-t, 
költségekre, elj árásokra tervekre. adatrendszerekre vonatkozó információkal, számítógépes 
programokat) kivéve, ha a közléshez a Megrende lő előzetesen írásban hozzájárul!. 
A fentiekkel összhangban Felek megá llapodnak abban, hogy az egymásnak átadott 
információt bizalmasan, üzleti titokként kezeli k. 

13. Kártérítés, károlwzás, biztosítás 

A Vállalkozó fel e lős a jelen szerződés teljesítésével összefüggő tevékenysége fo lyamán 
ke letkező minden kárért. Mentesül a fe l e lősség 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 vá llal fe l e l ősséget a Vállalkozó által okozott 
károké rt. 

14. Vitás kérdések nndezése 

Felek a szaigáitatás során észlelt minden olyan eseményrő l tájékoztatj ák egymást. mely a 
szaigáitatás szerződésszerü telj esítésével összefügg. 
f elek a jelen szerződésbő l e redő vitákat megpróbálják békés úton rendezni és csak ennek 
eredménytelensége után fordulnak bírósághoz. 
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A szerzödésböl eredő jogv itákkal kapcsolatosan a fe lek kizáró lagosan a Pesti Központi 
Kerületi Bírósághoz fo rdulhatnak. 

Jelen szerzödés 3 példányban készült, ebbő l 2 pid. Megrendelőt l pid. pedig Vállalkozót illeti 
meg. amit a felek, mint akaratukka l megegyezöt írták alá. 

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

Rózsa Katalin e.v. 
6230 ~ltvadkert, Rákóczi Ferenc u. 3. 

Adószam: 69040872-1-23 
Nyilv. tart.száro: 52612695 

Bsz.: 11732181-2322 1468-0000000IJ 
"K i~ailózó" 

//_ 
Rózsa Katal in Ev. 

Vá llalkozó 
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