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2. számú melléklet
(v. 1 4.) sz. határozat 1. m el|éklete

ZERZoDÉS
oľronľrÁľyzaľI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
r\oZ,sZoL GÁLTATÁSI

S

amely létrejĺittegyrésztőI a

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefvárosi Onkormźnyzat (székhelye:1082 Budapest,
Baross l.63-67;adőszáma..15735715-2-42;torzsszám:7357|5;bankszámlaszźtm..1410030910213949-01000006; statisztikai szám.. 157357I5-84||-32I-0I; képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint KozfeladatGazđa,- a továbbiakban: ,,Megbíző,,
másrészrőI a

JĺízsefuáľosiGyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonpľofit Kft. (székhelye: 262|
Verőce, orgonás u.7., cégsegyzékszźlma:13 09 1296571' adőszáma:21364932-2-13 képviseli:
Kis István tigyvezető), a továbbiakban: Ktizfeladat Ellátó'
a továbbiakban

együttesen ,,Szerződő Felek', kdzött az a|ábbí feltételek alapján:

F.LOZN.IENYEK

1.1.

Az onkormźnyzat Képviselő-testtilete alapitőtjogkörében eljárva úgy döntĺitt, hogy a
Jőzsefvtrosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonprofit Kft. és a JőHír Józsefuárosi
Média' Rendezvény és Galéria Kozpont Közhasznú Nonpľofit Kft által ellátott, a helyi
önkoľmányzatokő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. töľvényben foglalt önkormányzati fe|ađatokat
a jövőben Kozfe|aďat Szolgáltató lássa el 2014. október 01. napjátőI. A Kĺizfeladat
Szolgáltató akozszo\gá|tatási feladatokat a Budapest Józsefuaĺosi onkormtnyzat vagyonĺĺľól
és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 6612012. (X[.13.) önkormányzati
ľendelet 3. melléklet 2.-4. pontja alapján kizaľólagos joggal látja e|. Ezen túlmenően a
Ktjzfeladat Szolgźitatő az önkoľmányzat kĺjzművelőđésifeladatafuő| sző|ő 8tl20II. (XII.22.)
önkormányzati rende\et 1. melléklete a|apján közmiĺvelődési feladatokat ellátó gazdasźryí
tiírsaság.

l.2 Az onkormáĺyzat ...12015. (V.14.) számu határozatźtban irgy döntĺitt, hogy az
onkormányzat fenntartásában működő oktatásĹnęvelési intézményektanulóinak erdei iskola
jellegű turnusokban történő táboroztatása Magyaľkúton valamint Káptalanflireden, hétvégi
csopoľtos kirándulásqk fogadása, a józsefuáľosi intézmények köztisztviselőinek,
közalkalmazottainakcsaládi üdültetése' mint önként váIlalt feladat érdekébęngazdasági társaságot
a|apított Józsefuárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKőzhasznű Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság lássa el.

1.3

E közszolgá|tatásí feladatok általrínos gazdasági érdekű szolgáItatźtsnak minősülnek.
Felek rogzitlk, hogy jelen megállapodásukat az Ellrőpai Unió múködéséről szőIő szerződés
106. cikke (2) bekezdésében foglalt rendelkezések ťrgyelembe vétele mellett kĺitik meg, úgy,
hogy jelen Szerződés megfeleljenaz abban előírt követelményeknek.

I.4

Felek rögzítik, hogy a je|en szeruődés tartalma és tźxgya megfelel a Magyarország
helyi önkormźnyzatairól szóló f0I1. évi CLXXXIX. torvény (a továbbiakban: Motv.), a
kozbeszerzésekĺől szőIő 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) az á||amháztaĺtásrő|
sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, az egyesi\ési jogról, akozhasznijogállásról, valamint a civil
szervęzetek működéséről és tźtmogatásźtól szóló f}II. évi CLXXV tv, és a Polgári
Torvénykĺinyvről sző|ő 2013. évi V. törvény előírásainak.

1.5.

ľ.elek e jogszabälyok ľendelkezéseivel összhangban kötik meg a Szerződést.

sZF-P..Z,oDÉs ľÁncyĺ.
2.1. Felek rogzitLk, hogy a jelen szerződés tźrgya az Motv. 23. $ (5) bekezdés 7 . poĺtjában
szabáIyozoľt,aFeladatgazđaonkormányzatrairányađő,a|ábbiközfeladatellátása:
- turizmussal kapcsolatos feladatok,
(a továbbiakban, együtt: Kozfe|adat ellátás)
2.2. Fe|ek rogzítlk, hogy Megbíző torvéĺybeĺrogzíteťt ťeladatainak teljes könĺ megvalósítása
érdekében,Kozfeladat Szolgáltatót bízza meg a jelen szerzőďés 2.I pontja szerinti
szolgźůtatási feladatoknakkizarőIag harmadik személyek részérettjrténő teljesítésével,melyre
KozfelađatSzolgáltató az alábbiak szeľint vállal kotelezettséget:

1. Üdiiltetés szervezés, erdei iskola

A

Magyaľkúton ta|áIható ingatlan-együttesekben aZ onkormanyzat fenriartásában működő
oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű tuľnusokban történő
táboroztatása, a hétvégicsoportos kirándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények
kĺjztisztviselőinek és közalkal mazottainak üdtiltetése.
A káptalanfiiredi gyermektáborban idény jelleggel, a jőzsefvárosi oktatási intézményekben
tanuló gyermekek csoportos és turnusos tidültetése, a jőzsefuaľosi koza|ka|mazottak és
köĺiszrviselők családi és felnőtt ĺidültetése.
2.3 .

Ko zfeladat ellátási helye, é s ellátási terĹilete

helyszíne
Felek rogzitik,hogy az erdei iskola, üdĹiltetés elnevezésri tevékenységvégzésének
Balatonalmádi-Kápta|aĺfiiľed illetve Veľőce-Magyarkút helység területére terjed ki.
A közfeladatny(Ątásanemkizźtőlag a VIII. kerület lakosaira terjed ki.

2.4. A

Közfeladat Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt
Kozfeladat el|átásźůloz hasznáIatźtba vett vagyonnal a Megbíző onkormanyzat mindenkori

vagyonľendelete aIapjarl megkĺitĺitt haszná|ati szerződésben és vagyonkezelési szerződésben
meghaÍtlrozott j ogok illetik, illetve kcjtelezettségek terhelik.

A közfeladat

vagyonelemeket Megbíző külcjn hasznáIati szeľződéssel
a.
ađja a Ko zfeIadat S zo l gáltató haszĺźiatźlb
el|źLtźLsźhozszükséges

3.

Felek rcgzítik, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk a Kbt. 9.$ (1) bekezdés k)
pont ka) / kb) alpontjában foglalt ľendelkezések a|apjal nem minősiĺl közbeszerzési eljaľás
köteles ügyletkĺltésnek.

KoZsZoLcÁI,ľĺ.ľÁSIFELADAToK nr,lÁľÁsÁľa.x
FINANsZÍnozÁsa'

4.1

Az orlkoľrrrtnyzat af .f

polltban nreglratáľozott feladat e||źtásá|loz szfüséges pénzngyí
fedezetet költségtéľítés(forrásátadás) foľmźtjában biztosítja Közfeladat Szolgáltató részéreaz

alábbi feltételekkel:

4.2. A

szeruődés 2. szźmlu mellékletébenelfogadott feladatok között nincs
keretfinanszirozás. A feladatokĺa jóváhagyott költségtérítésmódosítása a Megbíző döntését
igényli.

4.3. A

Közfeladat Szolgáltató Közfeladat ellátása ellenében a Megbiző á|ta| ťtzetett
költségtérítéstúgy kell meghatátozni, hogy az nyújtson feđezeteta Kĺjzfeladat Szo|gá|tatő
je|en szerzodés tárgyátképező feladatainak ellátása során felmerĹilő összes indokolt közvetlen
a szo|gáltatás folyamatos ę||átásához
szükséges és indokolt beruhazasi kciltségeire (továbbiakban: Kĺjzfeladata ellátás Költsége),
továbbá a Közfeladat Szolgáltatő saját eszkozei után elszámolt értékcsökkęnésre.

és megfelelően arányosított közvetett költségeire,

4.4 A

Költségtérítésmértékétje|en szerződés 2. SzźlmúMellékletében (Kĺiltségtérítés
ĺisszege
számítási módszeľe) foglaltak szeriĺt, forintban kell meghatźrozni. A kĺiltség1érítés
2016. évtó| |2 havi egyenlő ĺisszegrĺutalással történik táĺgyhő 05. napjáig a Kozfeladat
Szolgá|tatő Sberbanknti vezeteÍt 1410012716573249-01000008 bankszámlaszámáta. 2015.
évben - tekintettel a 2015. januar, február hónap idejére kötött megállapodásra _ a
költségtérítéséves összeg a január, februaľ hónapokĺa átutalt összeggel cstikkentve 10 havi
egyenlő összegtĺ utalással történik targyhő 05. napjáig.

4.5.

kízárő|ag a Kozfeladat ellátás költségének
Kozfe|aďat Szo|gźtltatő a Kĺiltségtérítést
ťĺnaĺszírozásaraj ogosult és k<jteles felhasználni.

5.1. A

nem a Kĺizfeladat ellátás Kdltségének f,rnanszítozásáĺa felhasznált, a }ĺ4egbíző
tekintetében a Kozfe|adat Szo|gáLtatőt
költségvetése terhére kifizetett Kĺiltségtérítés
visszafizetési kötelezettség terheli (olyan mértékig,amilyen mértékben a Kifizetett
Költségtérítésnem a Kozfeladat e||átźs Költségének finanszírozásáĺakeľültfelhasználásľĄ.

5.2.

A nem szerzőđésszertlenfelhasznált összeget Kozfe|ađatSzolgáltató aMegbíző á|ta|í
tényleges kifizetés és a Közfeladat Szolgáltatő áIta|í tényleges visszaťlzetés között eltelt
iđőszaka felszĺĺmítottjegybanki alapkamattalnövelten köteles visszafizetni.

5.3. A targyévben fel nem használt

költségtéľítésösszegét aKozfe|ađat Szo|gáItató kĺiteles
visszautalni aMegbízó bankszám|aszám|ájára, atáĺgyévet kcjvető év februaĺ 28. napjáig.

6.1.

Felek aKozfe|adat Szolgáltató javaslata alapján a jelen szerződés 1. számú mellékletét
képező ,,Szo|gáLtatási Leíľás,, elfogadása érdekébenfolyamatosan kötelesek egyeztetru.
Megbíző - a javaslat ismeľetében és annak kézhezvételétő| sztlĺrlított30 napon belül _
jogosult kiegészítő adatokat, összehasonlító adatokat kéľni,független szakértőket, illetve
k<inywizsg áIőt igénybe venni.

6.2

Megbíző köteles a Közfeladat Szolgáltatő 6.I. pontban rogzített írásbeli javaslatának
elfogadásáľól, és a költségtérítésösszegéľől legkésőbb atźrgyévetmege|őző év december 31'
napjaig dönteni - a mindenkor hatályos vagyonľendeletében szabtiyozott. hatásköri
szabályokľa figyelemmel -, és döntéséről köteles a KözfeladatSzolgá|tatőttti1ékońatní.

6.3

Amennyiben Megbízó a jelen szerzodés 6.2 pontjthan meghatáĺozotthatámapig nem
dont, illetve a dĺjntésrőlelmulasztja a KozfelađatSzolgáltatót írásban tájékońatni, úgy
Közfelađat Szolgá|tatő jogosult a tárgyévben a tárgyévet megeIózo Szolgá|tatási Leíľások
alapjaĺ a kozfe|adat ellátást folýatni azzal, hogy az időaranyos teljesítéstfeltételezve a
konigált Költségtérítésľej o gosult.
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7,I. Megbíző a tulajdonostól elvaľható gondossággal az alábbiakban szabá|yozza a
KĺĺzfeladatSzo|gźitatőval kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás ľendjét,megkĺivetelve a
feladatellátás folyamatos biztosítását.

7.2. A Közfeladat Szo|gtĺItatő tárgyévet megelőző év november 30. napjáig előzetes ijzlreti
tervet köteles készíteni, mely tájékońatő információkat tartalmaz az átmeneti gazdá|kodás
idejére. A Megbíző taryyévi kiiltségvetésénekkészítéséhezaz ađatokattźtrgyévjanuáľ 05.
napjáig köteles megadni aMegbiző önkormanyzat tészéte.A végleges üzleti tervet tárgyév
február 28. napjáíg készítiel, melynek elfogađásaról a Megbiző onkormanyzat legkésőbb
március 31. napjáig dönt. A Közfeladat Szolgáltató az uz|eti tervének pénzngyi részétjelen
szevódés 3. szźlmiĺmellékletébenfoglalt tartalomma|, az izleti terv sztĺveges részéta jelen
szerzőđés4. szttmu mellékletétképezo éves jelentés taľtalmi elemeivel összhangban kĺjteles
elkészíteni.
7.3. A

Kozfeladat Szo|gźłItató félévente, a félévetkövető hónap 25. napjáíg az ilz|eti
teľwel azonos taľtalommaI, a tervezett adatok és a tálrgyévi tényadatok összehasonlításával
köteles beszámolót készítenia jelen szerzođés2.2pontjábanfoglalt feladatok teljesítéséről.

A

Közfeladat Szolgáltató köteles a számvitelében elkiĺlĺjnítettnyilvántaľtást vezetni a
szeruódésben foglalt, źtltala teljesített szoIgáLtatáshoz kapcsolódó eszközökľől és
fonásokĺól, bevételekĺőlés ráfordításokľól, a számviteli törvény a|apján meghatátozotl
számviteli politika szerint. A számviteli nyilvanhrtásában az egyéb feladatait elkülönítetten
kĺiteles nyilvántaľtani.
Az elkülönített nyilvant artźsban biztosítani köteles:
ajelen szerződésben foglaltfe|adat e|Iátas kciltségeinek és bevételeinek feladatonkénti
7.4.

jelen

bemutatását,
a feladatonkénti
a kĺiltségtérítésnek

A

felhasznźiását,

Közfeladat Szo|gá|tató fentiek figyelembevételével kĺjtelęs a szźlmviteli szabá|yzatait a

jelen szerződéssel összhangban és szĹikség szerint folyamatosan al<tua|izá|ni.

7.5. A

Közfeladat Szo|gźitató félévente,a felévet követő hónap 25. napjáíg tájékońatja

Me gbizőt az alábbiak<r

-

ő|

:

60 napon túli, lejríľtkövctclósckĺől,

60 napon túli, lejáľt kĺjtelezettségekĺől, kiemelve a Nav és az a|kaImazottak felé

fennálló, |ej árt tartozás o kat,
atárgyi eszkozok á||ományárő|, az analitikus nyilvántaľtźs aIapjtln,

-

foglalkoztatottaklétszáma,
folyamatban lévő peľes eljáľásokľól, a per értékéľől.

7.6. A

Közfeladat Szolgá|tatő a je|en szerződésben foglalt feladatokkal osszefüggésben
éven túli kötelezettséget csak aMegbíző előzetes dtjntése a|apjźn vállalhat.

KoZREMurooŐ IGÉNYBEvÉľBIB

8.1. A

Kozfeladat Szolgáltató jogosult arľa, hogy a jeIen szerződésben foglalt kozfeladat
ellátási k<jtelezettségek teljesítéseérdekébenegy vagy több kĺjzremrĺkĺjdőt (továbbiakban:
Közľeműködő) vegyen igénybe, ha ezźital a szolgźitatási kötelezettségek teljesítésének
hatékonysága, illetve minősége javul és/vagy költségei csökkennek.

8.2.

Kozfe|adat Szolgáltatő a Kozremúködő teljesítéséértiryy felel' mintha sď1át maga
teljesített volna.

8.3.

KözfeIađat Szolgáltató és a Közreműködők közötti
lehetnek ellentétesek a j elen szęrződésben fo glaltakkal.

8.4.

Közreműködő

szerzőđésekrendelkezései nem

igénybevétele nem nĺjvelheti a támogatást.

8.5. A Kozfeladat Szolgá|tatő a Kĺjzremúködőt a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően,
BeszerzésiSzabźiyzataszerintkĺjteleskivźůasztaĺi.
EVNS JELENTES

9.I.

Kozfe|ađat Szolgáltató minden tfugyévet kĺjvető május utolsó napjáig kĺiteles a jelen
szerződés targytń képező Kozfeladat e|IátásárőI, teljesítésérőljelen Szerződés 4. Szźlmil
Mellékletekéntcsatolt éves jelentést (továbbiakban: Eves Jelentés) készíteni,melyet a
szĺímvitelibeszámolóval egyidejűleg nffit be Megbízőhoz.

9.2.

Az Éves Jelentésnek

tarta|maznia kell külĺinösen a felek között

atźrgyéwevonatkozó
íľásbeli közfeladat meghatáĺozáshoz képest töľténő tényleges teljesítésadatait (tényleges
költségeket, teljesített vagy folyamatban lévő beruhźzásokat, fejlesztéseket), az attól való
eltérésekbemutatását, különös tekintettel az esetleges hiányokĺa.

KOZFELADAT SZoLGÁLTATo roľnr,EZETTsEGEI

A

Kĺjzfeladat Szolgáltató köteles gazdá|kodását a tőIe elvárható gondossággal, a
költséghatékonyságot szem előtt tartva folyatni.

10.1.

I0.2. A Kcizfeladat Szolgáltató nem folytathat összességében veszteséges egyéb, nem a
Közfeladat ellátása kĺjrébetartoző egyéb tevékenységet (továbbiakban: Egyéb Tevékenység).

A

Kozfeladat Szo|gáItató Egyéb Tevékenysége nem veszéIyeztetheti a Kozfe|adat
ellátását, ugyanakkor KĺizszolgáItatő tĺjrekszik a rendelkezéséreá||ő személyi állomany és

10.3.

eszközök

minél teljesebb és hatékony k1hasznáIására;

I0.4, A

Közfeladat ellátáSbóI szárcnaző bevételek tervezett szintnél alacsonyabb rea|izźiása
esetén Közfeladat Szolgáltató koteles az ésszetuen lehetséges legrovidebb időn beltil
intézkedési tervet készíteniés azt Meebízó részéteźńadru.

ELLENORZES
11.1. li{egbízőjogosult (illetve jogszabálybanmeghatźlrozotÍ esetekben koteles) Közfeladat

Szolgáltató je|en Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését_ saját maga vagy szakértő
bevonásával - ellenőrizni.

II.2. A

Közfeladat Szo|gáItató köteles az e||enórzés soľán Megbiző képviselőivel (ideéľtve
Megbízó által MegbízoÍt szakéľtőket is) egyĺittműktjdni, számukľa minden az e||enőrzés
elvégzéséhezésszeruen szükséges illetve jogszabá|yokban előírt jogok és kotelezettségek
eI|átźsáho z s züks é ge s informác i ót é s támo gatást me gadni.
i 1.3. Az e||eĺőrzéstvégző személy köteles:
- a helyszíni ellenőrzést annak megkezdése előtt legalább 3 nappal szőban vagy írásban
bejelenteni a KtjzfelađatSzoIgá|tatő vezetojének, kivéve, ha az értesitésveszélyeztętí az

ellenőrzés eredményességét,
- amegbiző levelet bemutatni,
- megállapításait táľgyszeruen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a
jelentéstervezetet, valamint - a Kozfeladat Szolgáltatő vezetoje áIta|, a jelentéstetvezetre tett
észrevételeinekegyeztetésétkövetően _ a végleges jelentést a Megbízőnak és a Kozfe|adat
Szolgáltató vezetőjének megküldeni,

Az

személy j o go sult :
- az el\enőrzés tźtĺgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathorđozón tárolt adatokba _ külön jogszabá|yokban meghattrozott adatvédelmi előírások
betartásával _ betekinteĺí,azokľől másolatot, kivonatot készíteni,
- aKozfe|adat Szolgá|tatő vezetőjétőI éslvagy baľmely a|ka|mazottjźiő| írźsbanvagy szőban
felvilágosítást, információt kérni.
e|Ienórzést

v égző

.4. A

Közfelad at SzolgáItatő v ezetoje' illetve do|gozőja jogosult:
az ellenőr megbíző levelének bemutatását kérni' ennek hiányában az egyittműködést
megtagadni
az ellenőrzési tevékenységnéljelenlenni,
az ellenőrzés megá||apitásait megismerni, a jelentéstervezętte a he|yszínen vagy
íľásban 8 (nyolc) napon beliil észľevételtteruri.
köteles:
az ellenőrzést végző kéľésére,a rendelkezésére bocsátott dokumentáció teljességéről
nyilatkozni,
az ellenőrzés megá||apitásai, javaslatai alapján köteles intézkedési tervet készíteni,
melynekvégrehajtásfu ő|aMegbízőtttĄékoztatni.
1 I

11.5. AMegbízőt közvetlenüI,

aKozfe|adatSzoIgáltatót

közvetetten érintő külső ellenőľzés

esetére a KözfeladatSzo|gá|tatőkotelezettséget vtł|Ia| a jelen szerződéstźlĺgyávalösszefiiggő
adatszo|gá|tatásra, információnýjtásra. Tudomásul veszi, hogy kĹilső ellenőľzés során általa

szo|gáItatanđő adatok, információk nyújtásáért, az źita|a szolgáltatott adatok, információk
va|őđiságáért, teljes köniségéért a felelőssége aMegbízó mellett fennáll.

KAPCSOLATTARTAS

i
.
'

I2.I. Je|en Szeruődéssel, illetve annak teljesítésévelösszefiiggésben Felek nyilatkozataikat
1ĺjvid úton kézbesítvevagy postai úton írásban, illetve a Szeruódésben meghatározott
esetekben elektronikus úton, e-mail formájábaĺ kötelesek kcjzölni. A Szerződéssel
kapcsolatos nyl|atkozatokat Felek az a|ábbi képviseleti címĺektjtelesek eljuttatni:

Megbiző részérol:
Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefváros onkoľmźnyzatának címezve, a Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási ÜgyosztáIyához
1082 Budapest, Baross u.63-67.
gazdalko das @1 ozsefv

,
j
l

hu

K ozfeIaďat Szo|gá|tatő ÉszéróI
J őzsefv árosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKtjzh aszniĺNonprofit Kft-nek címezve
262I Yerőce, orgonás u. 7.
ugyvezeto@jogyerm.hu

12.2.
I

aro s.

Kapcsolatt artásra kij elĺilt személyek :

ľĺegbiző részérőI:

Gazdálkodási Ügyosztá|y vezetoje

tel.szám:

459-2567

elektronikus

elérhetőség: gazđa|kodas@jozsefuaros.hu

Szolgáltató részérő|: Szolgá|tatő ügyvezetője
elektronikus elérhetőség: ugyvezeto@jogyeľm.hu
tel.sziím:
20/34|-0079

13. Szeruőđő Felek telefonon, illetve szóban közölt nyilatkozatokat csak kivételes,
indokolt esetben tekintik szerzođésszenĺnek.A szóban kĺizölt ĺyíIatkozatok közlésének tényét
a ny1latkozattevő köteles szfüség esętén bizonyítani, igazolni.
sZEP.ZoDÉs IDoľnI-l HATÁLYA, MoDosÍľÁs

I4.I.

Felek jelen Szerződést (szolgáItatás időtaľtama) hatźlrozoÍtiđótartamta hozzák |étre,
2019. május 31. napjáig. A szolgáltatźskezđőnapja: 2015.június 1.

I4.2.

ASzerzódéskizátőIag Felek közös

megegyezésével, írásban módosítható.

I4.3. Ha jogszabá|yvá|tozás miatt a Szerződés valamely rendelkezésénekvagy

rendelkezéseinek módosítása válik sziikségessé, akkor Felek kötelesek aľról késedelem nélktil
ttn gy alás okat kezdeni.

$ZEP.Z.o)É s ľĺnc

15. A

s

zÚNľnľn s a

Szerződést bármelyik Fél jogosult legalább 60 napos felmondási idő tűzésével
rendkívĹili felmondás útján felmondani, ha a másik Fél a jelen szeruődésben váI|alt
kĺjtelezettségétsúlyosan sérti (szerződésszegés). Súlyos szeruőđésszegésnektekintendő:
a Kozfe|adat Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, és e
mu|asztását aMegbíző felszólításátő| sztlmított 30 napon belül nem orvosolja

-

a Közfeladat Szolgáltató nem a szerzóđés2,2. pontjában foglaltak e|IátásárahasznáIja

fel a költségtérítést

-

harmadik személy kérelméte a bíľóság előtt a KözfeIadat Szolgáltató ellen csőd-,
felszámolási vagy cégtĺirlésieljárás indul,
aMegbíző a szerzőđésbenvállalt ťrzetési kötelezettségét armak esedékességekornem
telj esíti, és ez a Közfe|ađat Szolgźitatő kötelezettségeinek telj esítésétellehetetleníti '

Tekintefiel a szolgáltatások folyamatos ferurĺ.aľĺ.ásaltt-lz |ú'zo,Jo tar.sadahrli éľdekekre' a
Kĺjzfeladat SzolgáItatő kötelezettséget vá|IaI arra, hogy a rendkívüli felmondás joganak
bármely féI ńszéról való gyakoľlása esetén taľgyalásokat folytat, és megállapodik a
Megbizőval a minimálisan elégségesszolgáItatások nyújtásáról, anĺlak feltételeiľől. A
minimálisan elégségesszolgá|tattĺsokat olyan ésszerű hataľidőn keresztül teljesíti, mely
elegendő aMegbíző számára a megszűnt szęrződés helyettesítéséľe.

VEGYES RENDELKEzÉsnx

16. Egyik Fél sem

jogosult a másik Fél előzetes íľásbeli hozzájźtru|tlsa nélktil a
jogait
engedményezni vagy a Szerződésből eľedő jogait és
Szerződésből eredő
kötelezetts

é geit

źĺtruházni.

17. A

Szerzođésre,valamint az azzalkapcsolatos jognyilatkozatoka és egyéb közlésekre a
jog
az futnyađő. Felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésből eľedő vitás
magyar
kérdésekrendęzésében kozvetLen egyeztętést kíséľelnekmeg elsőként, majd független
szakéĺővéleményétfogadják el, amely szakértő kijelölését együttesen teszik meg.

18.

jelen szerzódésben nem szabáIyozott kéľdésekbena PolgĺĺľiT<irvénykcinyvről
szőIő 2013. évi V. törvény, Magyarorszźą helyi önkoľmányzatakőI szóló f0I1. évi
CLX)oilX tĺirvény,az egyesiilési jogľól, akozhaszĺtljogállásľól, valamint a civil szeľvezetek
mrĺkĺjdésérőIszóló 20lI. évi CLXXV. törvény és az á|IanlháńartásrőI sző|ő 2011. évi CXCV.
Felek

a

törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

19. Felek jelen szerzőďést elolvasták, s mint akaĺatukkal mindenben megegyezőt
jóvĺíhagyólagírták aIá 5 egymźssa| egyező példĺĺnyban.
Budapest, 2015. május .......

Budapest Főváros VIII. kerület
J őzsefv ár os i onko ľmányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté polgármester
Megbíző részérő|
Fedezet:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné

Józsefuáľosi Gyermekek Udültetéséétt
Kĺizhasznú Nonprofit Kft .
képviseletében
Kis István ugyvezető
Ko zfeladat S zol sáltató r észérő|

SZOLGALTATÁSI LEÍRÁS

1. Üdĺiltetésszervezés, erdei iskola

(tinként vállalt feladat)

A

Magyarkúton találhatő ingatlan-együttesekben az onkormányzat feĺlrfiaĺtásában műkĺ'dő
oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegri turnusokban történő
tźĺboroztatása,a hétvégicsoportos kirándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények
koztisztviselőinek és kĺjzalkalmazottainak tidültetése.

A

káptalanfiiredi gyermektábor felrijítása alatt az onkormźnyzat fenntaľtásában működő
oktatási-nevelési íntézményektanulóinak tészéreiidülési lehetőségek keresése, közvetítés és
kapcsolattaľtás az intézmények és a tábort üzemeltető kozöÍt, az ęÍlhez kapcsolódó
adminisztr atív fe|adatok elvé szése.

p

énztlgy l

ü

gyo sztáIy v ezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina jegyző
nevében és megbízásából

dr. Kovács Gabriella

a|jegyzó
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I. Általános bevezetés
Tarta|mazza azokat a piaci hatásokat (ylozitív és negatív egyarźtnt), amelyek hatással
voltak a tevékenységre.

II. Natu ľáliá k b em u t at ás a (elv é gzett szolgáItatźls ok számának b emutatás a)
EIi5zo év azonos időszaka vs. tény adatok illefue időarányos terv vs. tény adatok
viszonylatában. Grafikonokkal, táb|ázato|<ka| és rovid szöveges ismeľtetéssel,
indoklással.

III. Eredmények bemutatása (az elozőekben |eírtbázis adatok figyelembe vételével)
TábIázatol<kal, gľafikonokkal, szöveges elemzéssel, ahol számszetusíthető a
tevékenységľeható pozítiv és negatív tényezők számszeru bemutatásával.

IV. Értékelésés várhatő adatok prognosztlzźiása.
V. Következő évre vonatkozó üzleti terv előirányzat.
YI. Fĺiggelékek'amelyek ľészletesenbemutatják a tevékenységszámszeríi adatait.

