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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

Amely létrejött egyrészről      Budapest Főv. XIX. kerület Kispest Önkormányzat Kispesti 
Uszoda 
Székhely: 1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31. 
Képviselő: Tóth András Kálmán igazgató 
Adószám:15519119-2-43 
KSH jelzőszám: 15519119-9311-322-01 
Törzsszám: 519111 
Pénzforgalmi szolgáltató neve: OTP Bank Nyrt. 
Fizetési számla száma: 11784009-15519119-00000000 
Mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) 

 

Másrészről a                          ……………………………….. 
Képviselő:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Pénzforgalmi szolgáltató neve:  
Fizetési számla száma:  
Mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó vagy Szolgáltató) 

 
Együttes említésük esetén Felek között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek 
szerint. 
 
Előzmények: 
 
Megrendelő pályázati felhívást tett közzé a „Kispesti Uszodában megtartandó nyári 

oktatási tevékenység” címmel és tartalommal. 

A nyílt pályázat keretében történő eljárás során a Vállalkozót hirdette ki nyertesnek a teljes 

ajánlati keret/ az ajánlat melléklet szerinti részében ……………….. (……….) sz. VAM 

határozattal. 

 

1. A szerződés tárgya 

 A Kispesti Uszoda Simonyi Zs. u. 31. sz. alatti székhelyén végzett tanfolyami úszásoktatói 
tevékenység végzése. Az úszásoktatói tevékenység magába foglalja az 1. számú melléklet 
szerinti tudásszinten indított csoportok, valamint az 1. számú melléklet szerinti egyéb, a 
Megrendelő (szolgáltatást igénybe vevő) által szervezett tanfolyami csoportok oktatását. (a 
továbbiakban tanfolyam) 

 
2. A szerződés részletes tartalma 

 
2.1.Jelen szerződés határozott időre, 2019. június 17-től 2019. augusztus 18. 
napja közötti időszakra  jött létre. 
 
2.2. A Szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltatóval együttműködve szervezi, 
propagálja az általa meghirdetett tanfolyami úszásoktatást. 
Vállalja, hogy a tanfolyamok lebonyolításához biztosítja a megfelelő technikai 
feltételeket (öltözők, szociális helyiségek használata, hajszárítási lehetőség), továbbá 
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úszómedencesávot, illetve tanmedencét az „Üzemeltetési Szabályzatban” előírt 
paraméterekkel és minőségben. 
A tanfolyami díjakat beszedi, az ehhez szükséges adminisztrációs tevékenységet 
elvégzi. 
 
 
 

3. A díjazás 
A megtartott órák és tanfolyami napló alapján fizeti a Megrendelő a díjakat, a 
Szolgáltatást nyújtó árajánlata a jelen szerződés 1. mellékelte szerinti összegben. 
 
Az óradíjak összege az alábbiak szerint alakulnak:  
 
Az egyes tanfolyami órákért fizetendő óradíjat az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
Szolgáltatást igénybevevő a tanfolyami napló, valamint a tanfolyami részvételről 
készült kimutatás alapján kiszámolt szolgáltatási díjat a szolgáltató által kibocsátott, 
teljesítésigazolással ellátott számla alapján 10 napon belül, átutalással fizeti meg. 
 A számla késedelmes megfizetése esetén a szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi 
kamatra tarthat igényt. 
 

4. Egyéb feltételek 
 
4.1. Szolgáltató munkája során tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Kispesti 
Uszoda igazgatójának. 
 
4.2. Szolgáltató az oktatási tevékenységet megrendelő igénye szerint köteles 
elvégezni, felelős a rábízott csoport szakmai fejlődéséért. Időszakonként nyílt 
foglalkozást és szülői értekezletet, az oktatás befejeztével bemutató órát tart. 
 
4.3. Vezeti a tanfolyami naplót, továbbá a tanfolyami csoport jelenléti ívét, hónap végén 
a teljesítés igazolására átadja a tanfolyamszervezőnek. A tanfolyam szervezővel 
együttműködik a befizetések és tanfolyamon való részvételek ellenőrzése 
vonatkozásában. 
 
4.4. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Kispesti Uszoda által működtetett csoport 
nevében és felelősségére önállóan kötelezettséget nem vállalhat, az igazgató 
engedélye, illetve hozzájárulása nélkül tanfolyamot nem szervezhet. 
 
4.5. Szolgáltató közreműködőt (alvállalkozót) jogosult igénybe venni a szolgáltatás 
nyújtása során, azonban a közreműködőért úgy felel, mintha a rábízott feladatot maga 
látta volna el.  
A korábban be nem jelentett közreműködő személyéről a Megrendelőt előzetesen vagy 
ha ez nem lehetséges, haladéktalanul tájékoztatni köteles a Szolgáltatást nyújtó. 
 
4.6. Amennyiben szolgáltató bármely okból akadályozva van, a szakszerű 
helyettesítésről a szolgáltatónak kell gondoskodni. 
 
4.7. A Szolgáltató munkája során köteles a Kispesti Uszoda házirendjét, tűz-, és 
balesetvédelmi előírásait betartani és betartatni. Felelős a tevékenységére vonatkozó 
biztonsági követelmények, rendeletek, szabályzatok betartásáért 
 

5. Kötbér:  
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Amennyiben a szolgáltatás, (tanfolyami óra) a szolgáltató hibájából marad el, a 
szolgáltató köteles elmaradt óránként 20.000.-Ft kötbért megfizetni. A kötbér összege 
az adott havi számla végösszegéből kerül levonásra.  
Amennyiben az óra a megrendelő érdekkörénen felmerült okból marad el az oktató az 
óradíjára jogosulttá válik. 
 
 

5. A szerződés megszűnése, megszűntetése 
 

7.1. Megrendelő a szerződést abban az esetben, ha az adott csoport létszáma 
bármely okból 6 fő alá csökken, további indokolás nélkül, és a kártérítési igény 
érvényesíthetőségét kizárva, az adott csoportra vagy a teljes szerződésre 
kiterjedően felmondhatja. 

 

7.2. A szerződést a bármelyik fél felmondhatja legalább 30 napos határidővel.  
 

7.3. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén, a 
szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a Megrendelő a tanfolyami szolgáltatást a 
már működő csoportok tekintetében folyamatosan biztosítani tudja az 
intézményben. 

 

7.4. A felmondás azonnali hatályú is lehet, amennyiben erre bármelyik fél súlyosan 
szerződésszegő magatartása miatt kerül sor. 

 

 

8. Együttműködés 
 

8.1. Felek a szerződés teljesítése során kapcsolattartóként a következő 
személyeket jelölik ki: 

 

 
 
Megrendelő részéről:  név: Tóth András Kálmán igazgató 

Tel.: 280-60-95 
Fax: 280-60-95 
e-mail: toth@uszoda.kispest.hu 

Szolgáltató  részéről:           név:  
telefon:  
e-mail:  

 
 

 
8.2. A szerződés teljesítése érdekében Felek kötelesek együttműködni és 

valamennyi, a teljesítés szempontjából releváns tényről egymást értesíteni. 
Szolgáltató köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a feladat eredményességét vagy kellő időre történő 
elvégzését veszélyeztetné, vagy gátolja. Szolgáltató felelősséggel tartozik az 
értesítés elmulasztásából erdő kárért.  

 
 
9. Záró rendelkezések 

 

mailto:toth@uszoda.kispest.hu


4 
 

9.1. Felek a jelen szerződésből redő esetleges jogvitájukat megkísérlik egymás 
között békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a 
hatáskörébe tartozó esetekre a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 
kizárólagos illetékességét. 

 
9.2. Szolgáltató tudomással bír arról, hogy jelen szerződés Megrendelő 

önkormányzati költségvetési szerv minőségére tekintettel jogszabályban 
meghatározottak szerint nyilvános. 

 
9.3. A jelen szerződésben nem vagy kellő részletességgel szabályozott kérdések 

tekintetében a Felek a Ptk., és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket 
tekintik irányadónak. 

 
 
Felek a jelen 4 (négy) számozott oldalból, valamint 4 db mellékletből álló szerződést 
elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták 
alá. A szerződés 4 (négy) db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban 
készült, amelyekből 3 (kettő) db a Megrendelőt, 1 (egy) db pedig Szolgáltatót illeti meg. 

Budapest, 2019.április. „…”. 

  
__________________________   _____________________________ 
Budapest Főváros XIX. Kerület                    
Kispest Önkormányzat Kispesti Uszoda 
képv.: Tóth András Kálmán igazgató      Vállalkozó/Szolgáltató 

   Megrendelő 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem                                                  
Budapest, 2019. ………………..     
 
________________________  
 Dr. Török Lajos   
 Pénzügyi ellenjegyző       
 
   
________________________  
Mellékletek: 
1. Pályázati felhívás 
2. Vállalkozó árajánlata/árajánlatai 
3. Hiteles cégaláírási nyilatkozat/vállalkozói igazolás 
4. Felelősségbiztosítás igazolása 

              


