
 

 

S Z O L G Á L T A T Á S I   S Z E R Z Ő D É S  

 

mely létrejött egyrészről 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Számlázási név:    Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Számlázási és levelezési cím:  5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

Kiszállítási cím:    Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde 

    5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2. 

Képviseli:    dr. Nagy Béla György polgármester 

Telefon:    06/68-440-062 

Fax:    06/68-440-860 

E-mail cím:   nagy.bela@medgyesegyhaza.hu 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről 

 

Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt., mint Szolgáltató 

Székhely:    1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78. 

Adószám:    10929764-2-41 

Cégjegyzékszám:   Cg. 01-10-042394 

Bankszámlaszám:   Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01384628-00100001 

Képviseli:    Boros Attila, Laczikó Péter igazgatósági tagok 

Elérhetőség:    tel (+36-1) 215-1030, fax (+36-1) 476-8583 

 

mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között az alábbi napon és feltételek mellett. 

 

1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részére heti 5 napos ellátást, reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát 

biztosít és szállít a Megrendelő címére. Szolgáltató tevékenységéhez rendelkezik tanúsított ISO 9001:2009 

minőségirányítási, ISO 14001:2001 környezetirányítási rendszerrel. Tevékenységi körében alkalmazza a 

HACCP élelmiszer biztonsági rendszert.  

 

2. Szolgáltató a reggelit, tízórait és uzsonnát 07
30

-08
00

 között, az ebédet 11
00

-12
00

 között szállítja Megrendelő 

fenti címére, ahol a Megrendelő a megadott időpontban gondoskodik a mennyiségi és minőségi átvételről. A 

megrendelő jogosult az ételt szállító autó tisztaságának ellenőrzésére. 

A kiszállított ételt csak újraforralás vagy átsütés után szabad tálalni, függetlenül attól, hogy milyen hőfokon 

érkezett. A helyi tálalásról a Megrendelő gondoskodik. Szolgáltató jogosult a tálalóban az ételek mennyiségét, 

minőségét és a tálalás szakszerűségét ellenőrizni. 

 

3. 2019. szeptember 1-től szerződő felek az alábbi eladási árban állapodnak meg: 

 

 

Fenti árak 2019. december 31-ig maradnak érvényben. 

 

4. A kiszállításról a Szolgáltató gondoskodik. 

A szállítóedényeket a Szolgáltató biztosítja. Ezeket elmosott - ételmaradéktól mentesen - tiszta állapotban kell 

visszaadni a következő szállítás alkalmával. Továbbá, Szolgáltató feladata a keletkezett ételhulladék elszállítása. 

 

 

Árérvényesség:  

2019.09.01 - 2019.12.31 

Nettó 

nyersanyagnorma 

(Ft/adag) 

Nettó 

rezsiköltség 

(Ft/adag)  

Nettó 

eladási ár 

(Ft/adag) 

Áfa  

(27%) 

Bruttó 

eladási ár 

(Ft/adag) 

Bölcsőde:      

Reggeli: 74,00 56,00 130,00 35,10 165,10 

Tízórai: 74,00 56,00 130,00 35,10 165,10 

Ebéd: 228,00 119,00 347,00 93,69 440,69 

Uzsonna: 66,00 52,00 118,00 31,86 149,86 



 

 

5. Szolgáltató vállalja, hogy diétás igényt is elfogad, az alábbiak alapján: 

Diétás igényt a szülőnek Szolgáltató belső diétás megrendelésre használt formanyomtatványát („adatlap”) 

kitöltve (szülő telefonszáma szükséges) és aláírva kell megigényelnie. Ehhez csatolandó a 37/2014. (IV. 30.) 

EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 2. § 22.) pontjának 

megfelelő, egy évnél nem régebbi szakorvosi javaslat (endokrinológus, gasztroenterológus, allergológus, 

diabetológus).  

Biztosítható diéták: Tej-,tojás-,glutén-, szójamentes, laktózmentes. Továbbá sertéshúsmentes ellátás is 

igényelhető, ebben az esetben nincs szükség szakorvosi igazolásra. Ezeken felül felmerülő egyéb diéták 

biztosítása Szolgáltató dietetikai osztályának eseti elbírálása alapján történik, melyek elbíráláshoz szintén 

szükségesek a fent megjelölt adatok. 

Megrendelő minden felmerülő diétás étkezést, a leírt módon és a szükséges dokumentumok ellenében, kizárólag 

Szolgáltató dietetikai osztályán keresztül igényelhet (e-mail: dietetikus@junior-zrt.hu; tel.: 06-1-215-1030). 

 

6. Megrendeléseiket e-mailben, vagy a kiadott nyomtatványon három példányban kell a Szolgáltatóhoz eljuttatni, 

melynek elfogadását (visszaigazolását) egy megrendelésbélyeg ráragasztásával ismerjük el. A megrendelés egy 

példánya a Megrendelőnél marad, kettő a JUNIOR Vendéglátó Zrt-é. Egy megrendelésen csak egy adott időszak 

szerepelhet (lehet egy hét vagy egy hónap). Megrendelő az étkezési létszámot, a tárgyhetet megelőző héten az 

utolsó tanítási vagy munkanapon 14
00

 óráig közli az ellátó üzemmel. A megrendeléseken pótrendelés vagy 

lerendelés nem szerepelhet. Pótrendelést, ill. lerendelést kizárólag írásban (faxon vagy e-mailben) lehet leadni az 

illetékes konyha vezetője részére a tárgynapot megelőző munkanap 12
00

-ig a pót-, ill. lerendelésre vonatkozó 

időszak megjelölésével. 

 

7. A megrendelés az ellátó üzem által kibocsátott megrendelő garnitúrán történik. 

A Szolgáltató által benyújtott havi számla ellenértékét Megrendelő a számla benyújtását követő 30 (30) naptári 

napon belül Szolgáltató számlájára átutalja. 

 

Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01384628-00100001 

 

A Megrendelő nem fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző 

utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. 

 

8. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok, kérések rendezésében az ellátó üzem vezetője, illetve a 

Szolgáltatásmenedzsment osztály vezetője (telefon: 215-1030) illetékes. 

 

9. Jelen szerződés határozott időre szól: 2019. szeptember 1-től 2021. február 28-ig. 

 

10. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szakaszai, valamint az ide 

vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak. Amennyiben gazdasági vagy jogszabályi feltételek változása 

indokolttá teszi a szerződés módosítását vagy megújítását, azt a szerződő felek közös megegyezéssel hajtják 

végre. 

 

11. Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen 

aláírták. 

 

Kelt: ……………, 2019. augusztus ……. 

 

 

 

 

 

 
………………………………. 

Szolgáltató 

………………………………. 

Megrendelő 

 

 


