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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Képviselő-testület
Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Rév8 Zrt. és a Józsefvárosi Önkormányzat (a következőkben: Önkormányzat) között 2015.
december 12-én közszolgáltatási keretszerződés jött létre a 66/2012 (XII.13) önkormányzati rendelet
3. mellékletében foglalt városrehabilitációs és városfejlesztési feladatok ellátására, melyben a Rév8
Zrt. mint kizárólagos feladatellátó került nevesítésre.

A közszolgáltatási keretszerződést a felek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke

(2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.)
figyelembevételével kötötték meg, így ennek alapján a kizárólagos feladatellátás
ellentételezése támogatásként került nyújtásra az Önkormányzat részéről.

megbízott egyes
támogatásra való
rendelkezéseinek
finanszírozásának

A Felek a szerződést formai és tartalmi szempontból megfelelően kötötték meg. Ugyanakkor az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 7. §-a értelmében minden állami
támogatást tartalmazó tervezetet előzetesen be kell jelenteni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVD,
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mint az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére, melyet a felek
elmulasztottak. Ebből következően a szerződés tartalmában ugyan hatályban maradt, de a
továbbiakban a Rév8 Zrt. finanszírozása támogatásként nem volt elszámolható, ezért a Társaság a
továbbiakban számlát állított ki az általa ellátott feladatokról, melyet általános forgalmi adóval
növeltek fizetett meg az Önkormányzat.
A felek közötti fenti szerződés 2020. december 31. napján lejár, figyelemmel annak 5 éves határozott
időtartamára, így a feleknek szükséges újrakötni a megállapodását.
Az új közszolgáltatási keretszerződés a jelenleg irányadó jogszabályi környezetben legfeljebb 10 éves
határozott időre köthető meg. A 10 éves időszakon belül a felek éves szerződéseket kötnek, melyben a
kizárólagos feladatellátó finanszírozási igényét rögzítik. Az új keretszerződés és éves szerződések
alapján a finanszírozás a továbbiakban nettó módon, támogatásként valósulhat meg, mely az
Önkormányzat részére megtakarítást jelent.
Az új keretszerződés tervezetét a Rév8 Zrt. előkészítette és az Önkormányzattal, illetve a TVI-vel
előzetesen egyeztette. Az Önkormányzat utolsó észrevételeinek egyeztetése is megtörtént a TVI-vel,
az aláírt szerződést az Önkormányzat meghatalmazása alapján a Rév8 Zrt. jogi képviselője útján
bejelentés céljából hivatalosan is benyújtja majd a TVI részére. Így valamennyi formai és tartalmi
követelmény teljesül annak érdekében, hogy a továbbiakban a Rév8 Zrt. tevékenységét támogatásként,

nettó módon lehessen finanszírozni.
n.

A beterjesztés indoka

Rév8 Zrt. Közszolgáltatási Keretszerződése 2020. december 31-én lejár, ezért szükséges új, a TVI által
jóváhagyott Keretszerződést kötni, melyet a Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének kell
elfogadnia.
HL

A döntés célja, pénzügyi hatása

A Józsefvárosi Önkormányzat és Rév8 Zrt. között új közszolgáltatási keretszerződés megkötése, mely
valamennyi formai és tartalmi követelménynek megfelel annak érdekében, hogy a továbbiakban a
Rév8 Zrt. közfeladat ellátását támogatásként, nettó módon lehessen finanszírozni,

A döntés pénzügyi fedezetet külön nem igényel.
IV.

Jogszabályi környezet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján a Képviselőtestület döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-Cov-2
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIH. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
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önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés
meghozatalára a polgármester jogosult.

Az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezései szerint a kizárólagos feladatellátás finanszírozásának
ellentételezése támogatásként kerül nyújtásra az Önkormányzat részéről.
Az

európai

uniós

versenyjogi

értelemben

vett állami támogatásokkal

kapcsolatos

eljárásról és a

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 7. §-a értelmében minden

állami támogatást tartalmazó tervezetet előzetesen be kell jelenteni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda
(TVI), mint az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.
1.
2.
3.

sz. melléklet: Közszolgáltatási keretszerződés tervezet 2021.-2030. évekre
sz. melléklet: Hatályos Közszolgáltatási szerződés
sz. melléklet: TVI jóváhagyása
Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének ..../2020. (XII.....) számú
batározata
A Józsefvárosi Önkormányzat és Rév8 Zrt. között létrejövő új Közszolgáltatási Keretszerződés
megkötéséről
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

jóváhagyja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Rév8 Zrt.
között létrejövő közszolgáltatási keretszerződést az 1. mellékletnek megfelelő tartalommal.

2.

a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a TVI által jóváhagyott közszolgáltatási
keretszerződés aláírására.

3.

felkéri a RÉV8
előterjesztésére.

Zrt.-t a 2021.

évre

vonatkozó

éves

Felelős: polgármester
Határidő:
3. pont vonatkozásában 2021. január 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Révő Zrt.

Budapest, 2020. december

,,...."

Sárkány Csilla
vezérigazgató sk.

szerződés-tervezet

kidolgozására

és

A. HELÉKLET

Közszolgáltatási Keretszerződés
Szerződő felek
Jelen Közszolgáltatási Keretszerződés létrejött egyrészről,
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.,
törzskönyvi száma: 73571 5 nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár, adószám: 15735715-2-42, képviseli:
Pikó András Brúnó polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: önkormányzat), másrészről,
a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082
Budapest, Baross utca 63-67., cégjegyzékszáma: 01-10-043548, adószáma: 12293005-2-42, statisztikai
számjele: 12293005-7420-11401, képviseli: Sárkány Csilla és dr. Horváth Dántel igazgatósági tagok együttesen,
foglaltak
mint közszolgáltató (önkormányzat és közszolgáltató a továbbiakban: Felek) között az alábbiakban
szerint.
Előzmények
2.1 — A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör vény (a továbbiakban: Mötv.)
vonatkozó rendelkezései alapján az Önkormányzat a közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben
történő ellátásával jelen keretszerződésben a Közszolgáltatót bízza meg. A közszolgáltatási feladatok címzettjét,
az önkormányzat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
s
jogokgyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében jelen keretszerződé
.
feladatellátót
kizárólagos
a
mint
tárgyát képező feladatok ellátására felhatalmazza és nevesíti,

belül az
2.2 — Felek a Közszolgáltatási Keretszerződést (továbbiakban: Keretszerződés) illetve ennek keretein
vonatkozó
sára
feladatellátá
feladat
ási
adott közszolgáltatási feladatokra vonatkozóan az adott közszolgáltat
Éves Közszolgáltatási Szerződését/szerződéseit (továbbiakban: Éves Szerződés) az Európai Unió működéséről
megbízott
szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával
való
támogatásra
állami
egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott
inek
rendelkezése
0.)
alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10.
figyelembevételével kötik meg. Jelen keretszerződés tartalmát a felek a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI)
által közzétett a közszolgáltatásokért nyújtott ellentételezésre vonatkozó szabályokról szóló tájékoztatója
az
alapján határozták meg. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató jelen keretszerződés keretei között
Önkormányzattal megkötött Éves szerződésmintáját jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
s mértéke
2.3 — A 2012/21/ EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az ellentételezé
eurót.
millió
15
a
évente
meg
haladhatja
nem
t
közszolgáltatási feladatonkén
feladatok a
2.4 — A jelen Keretszerződésben meghatározott, és a Közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási
a
amelyekre
minősülnek,
nak
szolgáltatás
érdekű
gazdasági
általános
2012/21/EU bizottsági határozat szerint
a
meg
kötik
összhangban
ivel
rendelkezése
jogszabályok
e
Felek
vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
Szerződést.
ák a
2.5 — Felek rögzítik, hogy a Keretszerződésben - a külön jogszabályokkal összhangban - meghatározz
minőségi
és
mennyiségi
tartalmát,
g
Kötelezettsé
Közszolgáltatási
általános
terhelő
Közszolgáltatót

paramétereit, területi és időbeli hatályát, valamint a közszolgáltatási feladateltátásért az Önkormányzat által

nyújtott anyagi juttatás (kompenzáció) kiszámításának alapelveit.

azon
2.6 — Felek jelen Keretszerződés keretei között az Éves Szerződések 1. számú mellékletében rögzítik
feltételeit,
és
módját
egyes Kompenzációknak a mértékét, kiszámításának módját, valamint kifizetésének
ási
amelyet az Önkormányzat nyújt a Közszolgáltatónak az Éves Szerződésekben meghatározott Közszolgáltat
ási
Közszolgáltat
a
Kötelezettség Közszolgáltató általi teljesítésének ellentételezéseként annak érdekében, hogy
Kötelezettségekből eredő költségek fedezete biztosított legyen.
állami
2.7 — Felek jelen Keretszerződésre tekintettel, annak keretein belül, valamint a vonatkozó uniós
ggel
támogatási szabályokkal összhangban de külön megállapodásokban rögzítik a Közszolgáltatási Kötelezettsé
alapján
összefüggésben az Önkormányzat által Közszolgáltatónak eseti alapon nyújtott, a Számviteli törvény
tulajdonában
at
Önkormányz
az
munkák
tt
meghatározo
alapján
amelyek
at,
azon beruházási célú támogatások
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lévő ingatlanokon kerülnek elvégzésre és üzembe helyezésükkel megváltozik az ingatlanok értéke.

Értelmező rendelkezések
Fogalom meghatározások
A Szerződésben az alábbi nagy kezdőbetűs fogalmak és kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

(f)
(g)

(h)

(i)
(j)

(k)

4
(ím)
(n)
(o)
(p)

Belső Szabályzatok a Közszolgáltató által a jó Szakmai Gyakorlattal és a Külön Jogszabályokkal
összhangban a Közszolgáltatás Kötelezettség körébe tartozó tevékenységekkel kapcsolatban készített
belső szabályzatok;
Közbeszerzési Szabályzat a Közszolgáltató által készített és a Közszolgáltató igazgatósága által jóváhagyott
szabályzat, amely a jelen szerződésben rögzített közfeladat ellátásához igénybe venni kívánt vállalkozó
kiválasztásának szabályait rögzíti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénnyel (a továbbiakban:
Kbt.), iletve a mindenkor hatályos Kbt.-vel összhangban;
Egyéb Tevékenység Közszolgáltató által, annak társasági okirataival összhangban, a Keretszerződés 5.1
pontjában (Közszolgáltotási Kötelezettség) meghatározott, illetve az Éves szerződésekben részletesen
tételezett Közszolgáltatási Kötelezettsége körén, azaz a Közszolgáltatási Tevékenységen kívül végzett
egyéb tevékenység;
Egyéb Tevékenység Nyeresége: az Éves szerződésekben
részletesen tételezett Közszolgáltatási
Kötelezettsége körén, azaz a Közszolgáltatási Tevékenységen kívül végzett egyéb tevékenység nyeresége;
Előirányzott kompenzáció az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében előirányzott, a Keretszerződés 7.4
pontjában (Az Előírányzott Kompenzáció meghatározása) foglalt eljárás alapján megállapított, a
tárgyévben Közszolgáltatónak előirányzott kompenzáció;
Éves Működési Jelentés Közszolgáltató által a Keretszerződés 8.1 pontjában (Közszolgáltató beszámolási
kötelezettsége) foglaltak szerint a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről az Önkormányzatnak
évente készített beszámoló;
jó Szakmai Gyakorlat azon folytonosan változó gyakorlat, módszerek, műszaki eljárások és normák
összessége, amelyet az Európai Unióban, általánosan elfogadnak és széles körben alkalmaznak;
Jogos Kompenzációigény azon összeg, amelyre Közszolgáltató az általa a jelen Keretszerződés és az Éves
Közszolgáltatási Szerződés alapján egy adott naptári évben ténylegesen teljesített Közszolgáltatási
Kötelezettség ellentételezéseként jogosult, és amely az adott évet követően évente utólag a
Keretszerződés 7.7. pontjában (Éves Elszámolás) foglaltak szerint kerül meghatározásra;
Kifizetett Kompenzáció a tárgyévben az Előirányzott Kompenzáció alapján Közszolgáltatónak az
Önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére ténylegesen kifizetett kompenzáció;
Kompenzáció a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásának ellentételezéseként a jelen keretszerződés 7.
Pontja és az Éves közszolgáltatási Szerződések (Kompenzáció meghatározása, kifizetése havi és Éves
elszámolása) szerint a Közszolgáltató részére az Önkormányzat költségvetése terhére teljesítendő
kifizetés. A kompenzáció nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget is;
Költségtérítés: Közszolgáltató a közfeladat ellátással összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésére
jogosult az ésszerű nyereség nélkül. Az ,ésszerű nyereség" alatt azon tőkemegtérülési ráta értendő,
amely mellett egy átlagos vállalkozás a kockázat színtjének figyelembevételével a szolgáltatás nyújtása
mellett döntene a megbízás teljes időtartamát tekintve. A ,tőkemegtérülési ráta" itt az a belső
megtérülési ráta, amelyet a vállalkozás a befektetett tőkén a projekt időtartama alatt realizál. A kockázat
szintje az érintett ágazattól, a szolgáltatás típusától és az ellentételezés jellemzőitől függ;
Közszolgáltatási Kötelezettség a Közszolgáltatónak a Keretszerződés 5. pontjában (Közszolgáltatási
Kötelezettség), valamint az Éves Szerződésekben meghatározott közszolgáltatások nyújtására vonatkozó
kötelezettsége;
Közszolgáltatási Tevékenység Költsége, ahogyan azt a Keretszerződés, valamint az Éves Szerződések 1. sz.
melléklete (kompenzáció számításának módszere) meghatározza;
Közszolgáltatási Tevékenység a Közszolgáltatónak a Keretszerződés 5.1 pontjában (valamint az Éves
Szerződésekben, mint Közszolgáltatási Kötelezettség) meghatározott Közszolgáltatási Kötelezettsége
körében folytatott tevékenysége;
Ügyfél Közszolgáltató által a Közszolgáltatási Tevékenység körében nyújtott szolgáltatást vagy
szolgáltatásokat igénybe vevő személy;
Keretszerződés, a jelen szerződő felek közötti olyan keretjellegű megállapodás, amely tartalmazza
mindazon kritériumokat, amelyeket a 2012/21/ EU bizottsági határozat rendelkezései előírnak, valamint
AHi

/

ZS

(a)

azokat a rendelkezéseket, amelyeket a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) által közzé tett, a
közszolgáltatásokért nyújtott ellentételezésre vonatkozó szabályokról szóló tájékoztatója alkalmazni
rendel. A Keretszerződés ezentúl tartalmazza azokat a közszolgáltatási feladatokat feladatcsoportokra
bontva, amelyeket az Önkormányzat rendelete a Közszolgáltatónak kizárólagos feladatellátás terhe
mellett ellátni rendel, és amelyre feladatcsoportonként a Keretszerződés keretei között a Felek Éves
Szerződést kötnek.
Éves Szerződéslek): a Keretszerződés keretei között és annak végrehajtása tárgyában a felek között
megkötött, az Önkormányzat közfeladatait finanszírozó éves költségvetéssel összhangban lévő és arra
épülő éves közszolgáltatási szerződés, amely a Keretszerződésben meghatározott feladat fősoron lévő
feladatcsoportot részletes bontásban tartalmazza, és amelynek mellékleteiben az ellentételezés, a
kompenzáció és az önköltségszámítás módja a felek között az Éves költségvetéshez igazodva
meghatározásra kerül. A feladatonként a Felek által kötött Éves Szerződések a Keretszerződésnek
elválaszthatatlan részei és azzal együtt és azzal összhangban értelmezendők. Az Éves Szerződések
pénzügyi teljesítését a Felek feladatcsoportonként elkülönítetten kötelesek elszámolni. Az Éves
Szerződések

ír)

tartalmazzák

a

jelen

Keretszerződés

7.2

kompenzáció

szerinti

amely

az

számítása

Éves

szerinti

Szerződések

aKompenzáció számítási módszere" elnevezésű 6. sz. Mellékletet,
elválaszthatatlan melléklete.
Ésszerű nyereség: 2012/21/EU bizottsági határozat 5 cikk (5) bekezdése szerinti fogalom, amennyiben az
Éves Szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, ennek mértéke nem haladhatja meg az éves kompenzáció
596
- át.

A Felek nyilatkozatai
4.1

Közszolgáltató nyilatkozatai

Közszolgáltató a Keretszerződés aláírásának napján az alábbi nyilatkozatokat teszi:

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)

Közszolgáltató a magyar jogszabályok szerint létrejött, bejegyzett és működő, az Önkormányzat többségi
tulajdonában (60,9 96), valamint Budapest Főváros Önkormányzatának (30,196) kisebbségi tulajdonában
álló gazdasági társaság;
Közszolgáltató jogosult arra, hogy a Keretszerződést és az Éves Szerződéseket aláírja, és az abban vállait
kötelezettségeit teljesítse, jelen Keretszerződésnek az Önkormányzat képviselőtestületének tulajdonosi
határozattal történő elfogadásával a Közszolgáltató a szerződések aláírásához szükséges felhatalmazással
rendelkezik;
a Keretszerződés Közszolgáltató általi aláírása és az abban foglalt jogok Közszolgáltató általi gyakorlása,
illetve kötelezettségek Közszolgáltató általi teljesítése nincsen ellentétben:
(i) . a Közszolgáltató társasági okirataival;
(ii) a Közszolgáltatóra vonatkozó jogszabályokkal; vagy
(iii), semmilyen a Közszolgáltató vagy a Közszolgáltató vagyona tekintetében kötelező érvényű
megállapodással;

Közszolgáltató rendelkezik minden olyan, jogszabály által elő írt engedéllyel, a mely a Közszolgáltatási

Tevékenység folytatásához szükséges;

Közszolgáltató rendelkezik a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi

feltételekkel;
A Közszolgáltató legjobb tudomása szerint nincs ellene folyamatban olyan bírósági, választottbírósági vagy
közigazgatási eljárás, amely kedvezőtlen elbírálás esetén veszélyezteti a Közszolgáltatási Kötelezettség
teljesítését.

4.2 — Önkormányzat nyilatkozatai

Az Önkormányzat a Keretszerződés és az Éves Szerződések aláírásának napján az alábbi nyilatkozatot teszi:
(a) Az Önkormányzat jogosult arra, hogy a Keretszerződést, illetve az Éves Szerződéseket aláírja és az abban
vállalt kötelezettségeit teljesítse.

(b)

Az

Önkormányzat

rendeletében

rendelkezik

a

Szerződések

módosításához szükséges hatáskörök telepítéséről és átruházásáról.

és

mellékleteik

elfogadásához

és

A szerződés tárgya, a közszolgáltatási kötelezettség tartalma
5.1
Közszolgáltatási Kötelezettség
Közszolgáltató
a Keretszerződés
alapján
az Önkormányzat
részére
az alábbiakban meghatározott
Közszolgáltatási Tevékenység, közfeladat ellátására köteles a Jó Szakmai Gyakorlat szerint, valamint a Külön
Jogszabályokkal és a Belső Szabályzatokkal összhangban:

A Közszolgáltató az Mötv. 23. § (5) bekezdés 5. és 14. pontjaival összhangban a helyi közutak, közterek és
parkok fejlesztésével, településrendezés és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat látja el. Ennek
keretében a városrehabilítációval és városfejlesztéssel, önkormányzati ingatianfejlesztéssel kapcsolatos
programokat (a továbbiakban: program) készít elő, tervez, és hajt végre, illetve a megvalósult programokat
utóköveti. Feladatai a városrehabilítációs és városfejlesztési programok tekintetében:
s a városfejlesztési programok előkészítései és tanácsadási feladatok,
s program tervezési feladatok,
e beruházások menedzselése, programmenedzsment,
s a teljesítésbe ment projektek és programok követése, és az ezekhez kapcsolódó általános gazdálkodási
és ügyvitel feladatok
, a feladatok ellátásához kapcsolódó gazdálkodási és ügyviteli teendők ellátása,
5.2
Az 5.1 pontban felsorolt feladatkörök ellátására jelen Keretszerződés keretei között megkötött
Szerződések jelen Keretszerződés 1. sz. mellékletét képezik, és annak elválaszthatatlan részei.

Éves

5.3 — Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződésben felsorolt egyes közszolgáltatási feladatok részletes faz
éves költségvetési tervvel összhangban álló alábontásban szereplő) leírását az 1. mellékletként csatolt Éves
Szerződés minta tartalmazza.
5.4
Közszolgáltatási Kötelezettség időtartama
Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató Közszolgáltatási Kötelezettsége a jelen Keretszerződés megszűnéséig, de
legfeljebb 10 évig áll fenn.
5.5 — Az Önkormányzat a Szerződés 5.1 pontban meghatározott közfeladatok ellátására Közszolgáltatónak
alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és területi hatállyal kizárólagos jogot biztosít.
Közszolgáltató ezen kizárólagos joggyakorlása az önkormányzat 66/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati
rendeletének felhatalmazásán alapul. A Közszolgáltató az 5.1. szerinti feladat ellátása során a Kbt. 9. § (1.)
bekezdés h) pontjának megfelelő feladatellátó, kivételi körben értelmezett ún. , n-house" társaság által végzett
tevékenységnek minősül.
5.6. Közfeladat ellátási helye, és ellátási területe

Közszolgáltató közszolgáltatási feladatait elsősorban székhelyén és telephelyein végzi, de feladat ellátását a
Budapest VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén belül fejti ki.
Feladat ellátási területe az Önkormányzat tulajdonában álló, a nemzeti vagyon részét képező ingatlanokra,
közterületekre terjed ki. Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan a közigazgatási területén
kívül fekszik, úgy Közszolgáltató feladat ellátási kötelezettsége arra is kiterjed.
Eseti közszolgáltatási megbízások
Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltatót a jelen Keretszerződésben nem rögzített, a szerződés
megkötésének időpontjában előre nem látható, de az Önkormányzat számára a külső feltételek változása miatt
szükségessé váló, soron kívüli, a Közszolgáltatási Kötelezettség (az 5.1 pontban felsorolt feladatok) körébe
tartozó eseti feladatok elvégzésével is megbízni (, Eseti Közszolgáltatási Megbízások") azzal, hogy ezen Eseti
közszolgáltatási Megbízásoknak a Keretszerződés rendelkezéseivel összhangban kell állniuk.

Kompenzáció meghatározása, kifizetése, elszámolása

Felek rögzítik, hogy a támogatás

mértékét

a 2012/21/EU

bizottsági

határozat

5. cikke szerint kell meg

állapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a
közszolgáltatás működtetésével! kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett
bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján
várható ésszerű nyereséget is.
Felek rögzítik továbbá, hogy a nettó költség kiszámítására a 2012/21/EU bizottsági határozata 5. cikkének (2)
bekezdéseinek rendelkezései az irányadóak, melynek módszerét az Éves Szerződések mellékletei tartalmazzák.
7.1.
Kompenzáció
Közszolgáltató a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítése ellentételezéseként Kompenzációra jogosult, illetve
az Önkormányzat a kompenzáció teljesítésére köteles, a Keretszerződésben meghatározott feltételekkel.
Az Önkormányzat a Keretszerződés 5.1. pontjában meghatározott feladatok ellátását a feladat ellátásával
közvetlenül és közvetetten felmerült költségek erejéig finanszírozza támogatás címén.
Abban az esetben, ha az elszámolt bevételek az ésszerű nyereség nagyságánál nagyobb mértékben haladják
meg a felmerült költségek és ráfordítások összegét, az Önkormányzat visszatérítésre jogosult, illetve a
Közszolgáltató visszatérítésre köteles.

7.2.
Kompenzáció számítása
A Kompenzáció számítási módszere és összege a jelen keretszerződésben rögzítettek alapján (és a jelen
Keretszerződés 2. sz. melléklete) valamint a jelen keretszerződés keretei között megkötött Éves Szerződés 1. sz.
mellékletében kerül meghatározásra.
7.3. Keresztfinanszírozás tilalma
Közszolgáltató a kompenzációt kizárólag a Közszolgáltatási Tevékenység Költségének finanszírozására köteles
felhasználni az Éves Szerződésekben meghatározottak szerint.
A nem a Közszolgáltatási Tevékenység Költségének finanszírozására felhasznált, az Önkormányzat költségvetése
terhére kifizetett kompenzáció tekintetében Közszolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli (olyan mértékig,
amilyen mértékben a Kifizetett kompenzáció nem a Közszolgáltatási Tevékenység Költségének finanszírozására
került felhasználásra).
7.a
Az Előirányzott Kompenzáció meghatározása
Közszolgáltató köteles minden évben legkésőbb október 31. napjáig az Önkormányzatnak átadni a következő
naptári évre vonatkozó előzetes üzleti terve alapján, az Éves Szerződés 1. sz. mellékletében (Kompenzáció
számítási módszere) foglaltak szerint a következő naptári évre vonatkozó tervezett Kompenzáció igényét.
Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által benyújtott Kompenzáció igényt ellenőrizni és arról
egyeztetéseket kezdeményezni.
A Felek által kölcsönösen elfogadott kompenzáció igény alapján az Önkormányzat költségvetésében betervezi a
Kompenzáció mértékét.
7.5 — Amennyiben a Közszolgáltató a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és
bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek
elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban
foglalják az Összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E
költségekre nem adható ellentételezés.
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7.6 . AzElőirányzott kompenzáció teljesítése
7.6.1. Kompenzáció
Az Önkormányzat tárgyhó 5. napjáig Közszolgáltató bankszámlájára utalással rendelkezésre bocsátja az éves

előirányzott kompenzáció összege 1/12 részének megfelelő összegű kompenzációt.
Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét kízárólag abban az esetben köteles megkezdeni, amint a
kompenzáció összege fenti ütemezésnek megfelelően feladat ellátásával összefüggő kötelezettség vállalásának
fedezeteként számláján rendelkezésére áll. Ettől a főszabálytól az adott feladatcsoport sajátosságai okán a
Felek az Éves Szerződésben eltérhetnek.
7.6.2. Átmeneti

időszakra)

Finanszírozás

(az

Önkormányzat

Éves

költségvetésének

elfogadásáig

terjedő

tárgyévi

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadásáig havonta az önkormányzat tárgyévet megelőző évi,
eredeti költségvetésében tervezett kompenzáció alapján kiszámított, egy hónapra jutó kompenzáció összegét
bocsátja Közszolgáltató rendelkezésére, azzal, hogy ez beszámításra kerül az Éves Szerződésben meghatározott
kompenzáció összegébe.
.

7.7. — Éves elszámolás
Ha a Közszolgáltató az 5.1. pontban meghatározott feladatonként a 2012/21/EU bizottsági határozat 5.
cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a Közszolgáltatónak a
túlkompenzációt vissza kell fizetnie. A Közszolgáltató a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles
vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott
követelmények ellenőrizhetőek.
Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről félévente a naptári félév végét követő 30
napon belül, valamint évente a naptári év végét követő 60 napon belül az Önkormányzatot tájékoztatni az Éves
Jelentésben, mely az Éves Szerződés mellékletét képezi.
Az Éves Jelentésben Közszolgáltató a Kompenzáció elszámolásáról, valamint a Szerződés teljesítésének és a
Közszolgáltatási Tevékenység ellátásának tapasztalatairól - számszerű. adatokkal alátámasztott - összesítő
tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére.

A Közszolgáltató auditált éves beszámolójának elkészítését követően 30 napon belül, de legkésőbb minden
naptári év március 31. napjáig köteles az auditált adatok alapján az előző évi kompenzációval elszámolni,
Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és arról egyeztetéseket
kezdeményezni.
Az Éves elszámolás alapja a Felek által kölcsönösen elfogadott Jogos Kompenzációigény.
Az Éves elszámolás elfogadására legkésőbb a gazdálkodási évet követő év április 30. napjáig sor kerül.
Az Éves elszámolás alapján meghatározott esetleges alulkompenzáció vagy a túlkompenzáció összegét
legkésőbb az Éves elszámolás elfogadásától számított 15 napon belül a fizetésre kötelezett Fél a másik Félnek
megtéríteni köteles.
A jelen pont rendelkezéseinek alkalmazásával elszámolást kell készíteni a Szerződés megszűnésekor és az ezen
elszámolás alapján meghatározott esetleges alulkompenzáció vagy túlkompenzáció összegét legkésőbb a
Szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül a fizetésre kötelezett Fél a másik Félnek megtéríteni
köteles.

Ellenőrzés
8.1. . Önkormányzat ellenőrzési joga
Az Önkormányzat jogosult (illetve jogszabályban meg határozott esetekben köteles) a Közszolgáltató
Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy szakértő bevonásával - ellenőrizni.
Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel (ideértve az Önkormányzat által
megbízott szakértőket is) együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges
támogatást megadni (így különösen, de nem kizárólagosan a számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni,
valamint a Közszolgáltatási Tevékenységére, illetve egyébként gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre

álló vagy ésszerű erőfeszítéssel kinyerhető adatot és információt megadni).
Felek megállapodnak abban, hogy helyszíni ellenőrzésre nem kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban
kerülhet sor azzal, hogy a helyszíni ellenőrzés az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a
Közszolgáltatási Tevékenység Közszolgáltató általi ellátását.
8.2. — Felelősség
Amennyiben Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátása során
Közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

közreműködőt

vesz

igénybe,

a

Közszolgáltató kötelezettségvállalásai
9.1.
Tevékenységek elkülönítése
Közszolgáltató köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló részét képező kiegészítő
mellékletben a Közszolgáltatási Tevékenységet és Egyéb Tevékenységet, valamint ezen tevékenységekhez
kapcsolódó bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kezelni.
9.2.
Működési hatékonyság
Közszolgáltató köteles gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt tartva
folytatni, különösen:
(a)
Közszolgáltatóaz Önkormányzat döntésétől függően az Egyéb Tevékenység Eredménye realizált
összegével a Jogos Kompenzációigény összegét csökkenteni;
tb)
Közszolgáltató Egyéb tevékenysége nem veszélyeztetheti a Közszolgáltatási Tevékenységét, ugyanakkor
Közszolgáltató törekszik a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök minél teljesebb hatékony
kihasználására.

9.3.

Üzemeltetés és karbantartás

Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséhez szükséges tárgyi eszközöknek a Jó Szakmai
Gyakorlatnak megfelelő üzemeltetését és karbantartását biztosítani.
9.4. — Terhelési tilalom
Közszolgáltató eszközein nem alapítható olyan teher (pl. zálogjog, jelzálogjog, óvadék, követelés biztosítására
irányuló engedményezés vagy bármely más szerződés vagy megállapodás, amelynek célja valamely személy
kötelezettségeinek biztosítása), amely a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítését veszélyezteti.
9.6
Tájékoztatási kötelezettség
Közszolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni:
(a) bármely olyan eseményről vagy körülményről, amely a Szerződés 13.2. pontja (Önkormányzat rendkívüli
felmondási joga) értelmében megalapíthatja az Önkormányzat azonnali hatályú felmondási jogát;
(b)
bármely lényeges biztosítási eseményről;
(c)
bármely, a Közszolgáltatóval szemben környezetvédelmi jogszabály alapján támasztott lényeges követelés
részleteiről;
(d)
bármely olyan egyéb eseményről vagy körülményről, amely veszélyezteti a Közszolgáltatási Kötelezettség
teljesítését;
9.7
Iratmegőrzési kötelezettség
Felek tudomásul veszik, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikkének értelmében a Közszolgáltatási
keretszerződés időtartama alatt és annak lejártától számított 10 évig a jelen szerződés alapján nyújtott
ellentételezés
a megjelölt
határozattal
való
összeegyeztethetőségének
ellenőrzéséhez
szükséges
információkat és a keletkezett dokumentumokat kötelesek megőrizni.
Vis Maior
10.1. Vis Maior Események
Vis Maior Eseménynek minősül bármely olyan előre nem látható esemény, amely bármely Félen kívül álló okból
merül fel és az érintett Féltől elvárható gondossággal sem kerülhető el, illetve hárítható el, ideértve különösen,
de nem kizárólagos an a következőket:
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(a)
rendkívüli állapot
(b) szükségállapot
(c) . megelőző védelmi helyzet
(d) az élet- és vagyonbiztonságot
(veszélyhelyzet).
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10.2. Tájékoztatási kötelezettség
Amennyiben Vis Maior Esemény bekövetkezése akadályozza vagy késlelteti valamely Felet a Szerződésben
vállalt kötelezettségei teljesítésében, akkor az érintett Fél köteles az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn
belül tájékoztatni a másik Felet az ilyen esemény beálltáról, annak jellegéről és az adott Fél Szerződés szerinti
kötelezettségei teljesítésére várhatóan gyakorolt hatásáról.
10.3. Vis Maior jogkövetkezményei
A Keretszerződés 10.2. pontja (Tájékoztatási kötelezettség) szerinti tájékoztatási kötelezettségét teljesítő, Vis
Maior Esemény által érintett Fél:
(a)
mentesül a Keretszerződésben és az Éves Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése alól olyan
mértékben, amilyen mértékben azok teljesítését az adott Vis Maior Esemény akadályozza vagy késlelteti
és mindaddig, amíg az adott Vis Maior Esemény fennáll;
(b)
köteles minden tőle telhető ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Vis Maior
Eseménynek a Keretszerződés az Éves Szerződések szerinti kötelezettségei teljesítésére gyakorolt hatását
enyhítse és a Szerződésben vállalt egyéb, a Vis Maior Esemény által nem érintett kötelezettségeit
teljesítse;
(c)
köteles a másik Felet a Vis Maior Esemény megszűnéséről haladéktalanul értesíteni és a
(d)
Keretszerződésben, valamint az Éves Szerződésekben vállalt kötelezettségeit újra folyamatosan teljesíteni.
10.4. Lehetetlenülés
Amennyiben a Vis Maior Esemény 90 napon keresztül folyamatosan fennáll és a Felek a Keretszerződésben,
illetve az Éves Szerződésekben vállalt kötelezettségeik teljesítésére annak ellenére sem képesek, hogy minden
tőlük telhetőt megtettek a Vis Maior Esemény következményeinek elhárítására, a Felek jogosultak közösen
megállapítani a Keretszerződés lehetetlenülését. Az Éves szerződés lehetetlenülése nem eredményezi
automatikusan a Keretszerződés lehetetlenülését.
Szerződés időbeli hatálya és módosítása
11.1 Hatályba lépés
Felek megállapodnak, hogy a jelen Keretszerződés 2021. január 01. napján lép hatályba, míg a keretszerződés
elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete - Éves Szerződés minta - a Képviselőtestület által külön
meghatározott időpontban lép hatályba.

Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés és az Éves Szerződések hatálybalépésével Felek között korábban létrejött
valamennyi, a jelen Keretszerződés keretei között megkötött Éves Szerződés tárgyát érintő szerződés hatályát
veszti.

11.2.

A Szerződés időtartama

A jelen Közszolgáltatási Keretszerződést a Felek határozott időtartamra a 2012/21/EU bizottsági határozat 2.
cikk (2) bekezdése értelmében 10 évre kötik meg, így az a jelen szerződés hatálybalépésének napjától 10 évig
hatályos, azzal, hogy a Keretszerződés alapján megkötött Éves Szerződéseket a Felek az Önkormányzat
jóváhagyott tárgyévi költségvetési rendeletének megfelelően kötik meg.
11.3.

A szerződés módosítása

A Keretszerződés kizárólag a Felek erre irányuló írásbeli megállapodásával módosítható.
Ha jogszabályváltozás miatt a Keretszerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek módosítása
válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni. Ha a Keretszerződés
hatálya alatt olyan, a Keretszerződés megkötésekor az adott Fél által előre nem látható, lényeges és tartó

változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely körülmény az adott Fél jogos érdekeit jelentősen
sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére a Felek kötelesek a Keretszerződés módosítása végett a
Keretszerződés érintett részét újratárgyalni. Nem hivatkozhat a Keretszerződés e rendelkezésére azon Fél,
amely az adott lényeges körülménybeli változást bizonyíthatóan - közvetlen vagy közvetett módon - maga
idézte elő.
11.4 Pénznem változása
Felek megállapodnak, hogy amennyiben Magyarország csatlakozik az Európai Gazdasági és Monetáris Unió
harmadik szakaszához és törvényes fizetőeszköznek a forint devizanem helyett az euró devizanem kerül
bevezetésre, a változás kezelése tárgyában a jövőben esetlegesen megalkotandó jogszabály rendelkezései
szerint a Keretszerződés és az Éves Szerződések automatikusan módosulnak vagy, ha azt bármely Fél kéri, a
Szerződést a Felek módosítják, Így különösen a forintról euróra történő áttérésben megállapodnak.
Az ezzel kapcsolatban esetleg felmerülő nézeteltéréseiket a Felek a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban, tárgyalás útján rendezik. Az euróra történő átváltás nem eredményezi a
Szerződés megszűnését és a Szerződésben szabályozott kötelezettségek az új pénznemben maradnak fenn.
Szerződés megszüntetése, megszűnése
12.1
Megszüntetés
A Felek a Szerződést írásba foglalt közös megegyezéssel bármely időpontban jogosultak megszüntetni.
Tekintettel annak határozott időtartamára, a Szerződés bármely Fél egyoldalú nyilatkozatával kizárólag a
Szerződésben meghatározott rendkívüli esetekben szüntethető meg.
12.2
Önkormányzat rendkívüli felmondási joga
Az Önkormányzat a Keretszerződést kizárólag az alábbi esetekben jogosult a Közszolgáltatóhoz címzett
egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni:
(a) Közszolgáltató a kompenzációt nem a Keretszerződésben meghatározott célra használja fel;
(b) Közszolgáltató a Keretszerződésben vállalt bármely egyéb kötelezettségét nem teljesíti, és e mulasztását
az Önkormányzat felszólításától számított 30 napon belül nem orvosolja;
(e)
harmadik személy kérelmet nyújt be a Közszolgáltató ellen csőd -, felszámolási vagy cégtörlési eljárás
indítására, kivéve, ha a Közszolgáltató az Önkormányzat számára kielégítő módon 30 napon belül igazolja,
hogy
az eljárást, alaptalanul vagy rosszhiszeműen
kezdeményezték,
vagy igazolja az eljárás
megszüntetését.
12.3
Közszolgáltató rendkívüli felmondási joga
A Közszolgáltató a Keretszerződést kizárólag abban az esetben jogosult az Önkormányzathoz címzett egyoldalú
nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni, ha az Önkormányzat a Keretszerződésben vállalt fizetési
kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy az a Közszolgáltatási Kötelezettség
teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztását az Önkormányzat a Közszolgáltató felszólítását követő 30 napon
belül nem orvosolja.

12.4
Felek rögzítik, hogy amennyiben a felek úgy döntenek, hogy a Keretszerződés 5.1 pontjában foglalt valamelyik
közszolgáltatási kötelezettség megszűnik, ez a feladatra kötött Éves Szerződés megszűnését is eredményezi.
Amennyiben Felek között a Keretszerződés bármelyik oknál fogva megszűnik, úgy az Éves Szerződések a Felek
erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül is megszűnnek.
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Vegyes rendelkezések
14.1
Engedményezés, átruházás
Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Keretszerződésből vagy az Éves
Szerződésekből eredő jogait engedményezni vagy a Keretszerződésből Vagy az Éves Szerződésekből eredő
jogait és kötelezettségeit átruházni.
14.2
Részleges érvénytelenség
A Keretszerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné
válása nem érinti a Keretszerződés, illetve az érvénytelen rendelkezésre tekintettel kötött Éves Szerződés,
illetve ezek bármely egyéb
rendelkezésének
hatályát. Az Éves Szerződések teljes vagy részleges
érvénytelensége nem érinti a Keretszerződés hatályát.
14.3
Példányok
A Keretszerződés magyar nyelven készült és 5 példányban került aláírásra.
14.4
Vitás ügyek rendezése
A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely nézeteltérést,
vitát megkísérelnek tárgyalásos úton rendezni.
14.5 Irányadó jog
A Keret szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a magyar és a
vonatkozó unió s jog az irányadó. A Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Mötv., az Áht,,
valamint a 21/2012/EU bizottsági határozat rendelkezései az irányadóak.
A Keretszerződés mellékletei
1. számú mellékelt: A jelen Keretszerződés 5.1. pontja szerinti a helyi közutak, közterek és parkok
fejlesztésével, településrendezés és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokról szóló Éves Közszolgáltatási
szerződés (annak elfogadását és hatálybalépését követően);
2. számú mellékelt: A kompenzáció számításának módszere

Jelen szerződést Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt - képviselőik
útján - jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2020.
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Pénzügyileg ellenjegyzem:
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Jogi szempontból ellenjegyzem:
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1. sz. melléklet a Közszolgáltatási Keretszerződéshez — Éves Közszolgáltatási Szerződés

Éves Közszolgáltatási Szerződés

amely létrejött egyrészről
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.,
törzskönyvi száma: 73571 5 nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár, adószám: 15735715-2-42, képviseli:
Pikó András Brúnó polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: önkormányzat), másrészről,
a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082
Budapest, Baross utca 63-67., cégjegyzékszáma: 01-10-043548, adószáma: 12293005-2-42, statisztikai
számjele: 12293005-7420-11401, képviseli: Sárkány Csilla és dr. Horváth Dániel igazgatósági tagok együttesen,
mint közszolgáltató (önkormányzat és közszolgáltató a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és időben a
következő tartalommal:
1. Preambulum
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon felett tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet a jelen szerződésben szabályozott közfeladatok ellátására a Rév8
Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki kizárólagosan.
Ezen önkormányzati döntése végrehajtása, és a Magyarország helytönkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény alapján a közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében a Felek
2020. —- napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötöttek (a továbbiakban: Keretszerződés).
A Felek a Közszolgáltatási keretszerződésben az egyes közfeladatok felsorolt, az Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak, közterek és parkok fejlesztésével, településrendezés és településfejlesztéssel kapcsolatos
feladatok ellátásáról az alábbi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Éves Szerződés) kötik, mely a
Keretszerződés 1. számú mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi.
Felek rögzítik, hogy a Keretszerződést, illetve az abban meghatározott közfeladatok ellátására vonatkozóan
kötött egyes közszolgáltatási szerződéseket (Éves Szerződések), így a jelen szerződést is, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások
nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.1., 3-10. o.)
rendelkezéseinek figyelembevételével kötik meg.
2. A szerződés tárgya, a Közszolgáltató feladata
2.1. Felek rögzítik, hogy jelen Éves Szerződés alapján Közszolgáltató az Mötv. 23. § (5) bekezdés 5. és 14.
pontjaival
összhangban
a helyi közutak,
közterek
és parkok
fejlesztésével,
településrendezés
és
településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat látja el.
Ennek keretében a városrehabilitációval és városfejlesztéssel, önkormányzati ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos
programokat (a továbbiakban: program) készít elő, tervez, és hajt végre, illetve a megvalósult programokat
utóköveti. Feladatai a városrehabilitációs és városfejlesztési programok tekintetében:
e a városfejlesztési programok előkészítései és tanácsadási feladatok,
s program tervezési feladatok,
s beruházások menedzselése, programmenedzsment,
s a teljesítésbe ment projektek és prograrnok követése, és az ezekhez kapcsolódó általános gazdálkodási
és ügyvitel feladatok
e a feladatok ellátásához kapcsolódó gazdálkodási és ügyviteli teendők ellátása.
2.2. Az Önkormányzat a jelen Éves szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátására
Közszolgáltatónak alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és területi hatállyal kizárólagos jogot

biztosít.
3. A közszolgáltató által ellátott közfeladatok finanszírozása, kifizetése

3.1. Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Közszolgáltató javára a felek között köttetett
Keretszerződésnek megfelelően, a jelen Éves Szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátásának
finanszírozására a jelen Éves Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott finanszírozási mechanizmusról
és a mértékének kiszámítására vonatkozó kalkulációról szóló leírás alapján kompenzációt nyújt annak
érdekében, hogy a Közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatban keletkező költségeinek
fedezete biztosított legyen.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen Éves Szerződésben a kompenzáció alatt a Keretszerződésben
meghatározott költségtérítést értik. Közszolgáltató éves költségvetési terve tartalmazza a feladatellátással
—- e Ft, a jelen szerződés 1. számú
összefüggő éves költségigényét. A 202X. évre vonatkozó költségigény
mellékletében részletezettek alapján. Az Önkormányzat az éves költségigény 1/12 részét minden hó 5. napjáig
átutalja a Közszolgáltató számlájára.
3.2. A Közszolgáltató a javára nyújtandó előirányzott kompenzáció igényét a Keretszerződés 7.4. pontjában
foglaltaknak megfelelően köteles az Önkormányzatnál bejelenteni, amelyet az Önkormányzat jogosult
ellenőrizni, valamint arról a Közszolgáltatóval egyeztetetést kezdeményezni.
Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató részére a jelen Éves Szerződésben meghatározott közfeladatok ellátásáért
járó kompenzáció a Keretszerződés 7.6. pontjában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.

4. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozatban foglaltaknak
megfelelő rendelkezések.
4.1. Felek rögzítik, hogy a támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkében foglaltaknak
megfelelően határozzák meg, vagyis az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közfeladatok ellátásának
nettó költségét.
A nettó költség kiszámítására a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt
rendelkezései az irányadóak.
Felek rögzítik, hogy a kompenzáció magában foglalja a közfeladat ellátással felmerült összes közvetett és
közvetlen költséget.
4.2. A támogatás felhasználásának megfelelő ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében Felek megállapodnak,
hogy amennyiben Közszolgáltató a közfeladatok ellátásán kívül is végez tevékenységet, úgy a 2012/21/EU
bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatás költségeit és
bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve köteles kimutatni a belső számláiban, a költségek és bevételek
elkülönítésének paramétereivel együtt.
4.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Közszolgáltató a
2012/21/EU
bizottsági
határozat
5. cikkének
rendelkezéseivel
támogatásban részesül, a túlkompenzációt köteles visszafizetni,

közfeladatai ellentételezése során a
meghatározott
összeget
meghaladó

Közszolgáltató köteles a részére nyújtott ellentételezésről olyan elkülönített elszámolást vezetni, amelyből a
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) - (4) bekezdésében meghatározott követelmények
ellenőrizhetőek, és köteles a további Éves Szerződésekben meghatározott, egyéb közfeladataitól elkülönítetten
nyilvántartani, valamint ezen tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kezelni.
4.4. Felek tudomásul veszik, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikkének értelmében a jelen szerződés
időtartama alatt és annak lejártától számított 10 évig a jelen szerződés alapján nyújtott finanszírozás a

megjelölt határozattal való összeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez szükséges információkat és a keletkezett
dokumentumokat kötelesek megőrizni.
4.5. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató elszámolási kötelezettsége a Keretszerződés 7.7. pontjában
szabályozásra került, az ott meghatározott Éves jelentés mintája a jelen Éves Szerződés 2. mellékletét képezi.
4.6. A központi költségvetésből az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátására kapott támogatás
elszámolása érdekében a 2.1. pontban foglalt feladatokra biztosított kompenzációt a feladatok között nem
csoportosíthatja át.
Az elszámolás érdekében olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely alátámasztja a támogatás felhasználását,
az Önkormányzat által meghatározott szempontok szerint.
5. A szerződés hatálya, időtartama
Felek rögzítik, hogy jelen Éves Szerződés 202X. január 01. napjától határozott időre, 202X. december 31. napjáig

kötik.

6. A szerződés módosítás
Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt határozott idő lejárta előtt csak a
Felek közös megállapodása alapján, kizárólag írásban módosítható. Az Éves Szerződések jóváhagyására és
módosítására a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult.
7. A szerződés megszűnése
Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt határozott idő lejártával megszűnik. Az
átmeneti finanszírozás időszakára az új éves költségvetés elfogadásáig havonta az önkormányzat tárgyévet
megelőző évi eredeti költségvetésében tervezett kompenzáció alapján kiszámított, egy hónapra jutó
kompenzáció összegét bocsátja Közszolgáltató rendelkezésére, azzal, hogy ez beszámításra kerül az Éves
Szerződésben meghatározott kompenzáció összegébe.
Felek rögzítik továbbá, hogy jelen Éves Szerződés a felek között létrejött Keretszerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezi, amelyre tekintettel az Eves Szerződés osztja a Keretszerződésjogi sorsát, önálló kötelmet
nem keletkeztet.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a felek úgy döntenek, hogy a Keretszerződésben foglalt, a jelen szerződés
tárgyát is képező közszolgáltatási kötelezettség megszűnik, ez a feladatra kötött Éves Szerződés megszűnését is
eredményezi. Amennyiben Felek között a Keretszerződés bármelyik oknál fogva megszűnik, úgy az Éves
Szerződés a Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül is megszűnik.
8. Egyéb rendelkezések

A jelen
Éves
Szerződés
valamely
rendelkezésének
jogszabályba
ütközése,
érvénytelenné
kikényszeríthetetlenné válása nem érinti az Éves Szerződés bármely egyéb rendelkezésének hatályát.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Éves Szerződésből eredő
nézeteltérést, vitát elsősorban tárgyalásos úton kísérelnek meg rendezni.

vagy

azzal

összefüggő

vagy

bármely

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint
Magyarországon hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
Jelen szerződést felek együttes elolvasás és értelmezés
jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

után,

mint

akaratukkal

mindenben

egyezőt,

Mellékletek:
1. sz. melléklet - kompenzáció számítási módszere

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat képviseletében:

Pikó András
polgármester

Rév8 józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseletében:

Sárkány Csilla igazgatósági tag / vezérigazgató

és dr. Horváth Dániel igazgatóság elnöke együttesen
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Pénzügyileg ellenjegyzem:

gazdasági vezető

ea
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a Üs

Jogi szempontból ellenjegyzem:
jegyző/aljegyző

1. számú melléklet az Éves Közszolgáltatási Szerződéshez — kompenzáció számítási módszere

2. számú melléklet az Éves Közszolgáltatási Szerződéshez — éves jelentés mintája

ÉVES JELENTÉS MINTÁJA
1. Általános bevezetés

Tartalmazza azokat a piaci hatásokat (pozitív és negatív egyaránt), amelyek hatással voltak a tevékenységre.

II. Naturáliák bemutatása (elvégzett szolgáltatások számának bemutatása)
Előző év azonos időszaka vs. tény adatok, illetve időarányos terv vs. tény adatok viszonylatában.
Grafikonokkal, táblázatokkal és rövid szöveges ismertetéssel, számszaki alátámasztással, indoklással.

ili. Eredmények bemutatása (az előzőekben leírt bázis adatok figyelembevételével)
Táblázatokkal, grafikonokkal, szöveges elemzéssel, ahol számszerűsíthető a tevékenységre
negatív tényezők számszerű bemutatásával.

ható

pozitív és

IV. Értékelés és várható adatok prognosztizálása részletes számításokkal, számadatokkal alátámasztva.

V. Éves kompenzáció elszámolása, alulkompenzáció/túlkompenzáció összegének meghatározása.

VI. Következő évre vonatkozó üzleti terv előirányzat részletes számításokkal, számadatokkal alátámasztva.
VII. Függelékek, amelyek részletesen bemutatják a tevékenység számszerű adatait.

2. sz. melléklet a Közszolgáltatási Keretszerződéshez - kompenzáció számításának módszere
Felek rögzítik, hogy a támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás
működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek
különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható
ésszerű profitot ís.
Felek rögzítik továbbá, hogy a nettó költség kiszámítására a 2012/21/EU bizottsági határozata 5. cikkének (2)
bekezdéseinek rendelkezései az irányadóak, melynek módszerét az Éves Szerződések mellékletei tartalmazzák.
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Jelen Közszolgáltatási Szerződés létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 7.
Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., törzskönyvi száma: 735715 nyilvántartó , . . . . , .
hatóság: Magyar Államkincstár, adószám: 15735715-2-42, képviseli: dr, Kocsis Máté polgármester),
mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

a

Rév8

Részvénytársaság

adószáma:

Józsefvárosi

(székhelye:

12293005-2-42,

Rehabilitációs

1082 Budapest,

statisztikai számjele:

és

Városfejlesztési

Zártkörűen

Baross u. 63-67., cégjegyzékszáma
12293005-7420-11401,

Működő

01-10-043548,

képviseli; dr. Dabasi Anita

igazgatóság — elnöke,
Alföldi
György
igazgatósági
tag,
a
(a
továbbiakban:
Rév8
Zrt./TámogatotV.Közszolgáltató) továbbiakban együttesen , Felek" között az alulírott helyen és időben
a következők szerint.
Bevezető rendelkezések

1.
Az Önkormányzat célja, hogy a Corvin Sétány Projekt, a Magdolna Negyed Program, vagy az
Európa Belvárosa Program mellett a kerület más részein is meginduljon a városrehabilitáció. Az
Önkormányzat a városrehabilitációs és városfejlesztési feladatai ellátásának racionalizálása és a
jelenleg zajló, illetve a jövőben felmerülő programok integrálásának és hatékonyságának növelése
érdekében a Rév8 Zrt.-nél felhalmozódott és általa mozgósítható és integrált szellemi bázisra kíván
támaszkodni.
2.
Az Önkormányzat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének
kiegészítésével jelen Szerződés tárgyát képező városrehabilitációs és városfejlesztési feladatok
ellátására a Rév8 Zrt.-t felhatalmazza és nevesíti, mint a kizárólagos feladatellátót.
3.
Az Önkormányzat a városrehabilitációs és városfejlesztési közfeladatok hatékony és jó
minőségben történő ellátásával jelen Szerződésben foglaltak szerint bízza meg Rév8 Zrt.-t. A Rév8
Zrt, pedig ezeknek a városrehabilitációs és városfejlesztési közfeladatoknak az ellátását vállalja.
4.
Felek a Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HLL 7., 2012.1.113-10.
0.) rendelkezéseinek figyelembevételével kötik meg.
5.
Jelen Szerződés tartalmát a felek a Miniszterelnöki Hivatal mellett működő Támogatásokat
Vizsgáló Iroda által közzétett a közszolgáltatásokért nyújtott ellentételezésre vonatkozó szabályokról
szóló tájékoztatója alapján határozták meg.
6.
A 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az ellentételezés
mértéke közszolgáltatási feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót.
7.
Felek a Szerződésben meghatározzák a Közszolgáltatót terhelő általános Közszolgáltatási
Kötelezettség tartalmát, területi és időbeli hatályát. A Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza a
Közszolgáltató által tárgyévre nyújtott közszolgáltatási leírását, A Szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza az Önkormányzat által a tárgyévre nyújtott támogatás mértékét is (a Szerződés 1. számú
melléklete a továbbiakban: Szolgáltatás leírási melléklet). A támogatás meghatározása a 2012/21/EU
bizottsági határozat 5. cikkének (1)-(4) bekezdése alapján történik, ésszerű nyereség tartalom nélkül.
Fogalom meghatározások

8.

A jelen Szerződésben az alábbi fogalmak és kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

(a)

Közbeszerzési Szabályzat a Közszolgáltató álta) készített és a Közszolgáltató igazgatósága által

fa

BP EL
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jóváhagyott szabályzat, amely a jelen szerződésben rögzített közfeladat ellátásához igénybe venni
kívánt vállalkozó kiválasztásának szabályait rögzíti a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos
Kbt-vel összhangban;
(b) Egyéb Tevékenység Közszolgáltató által, annak társasági okirataival összhangban, a Szerződés
Közszolgáltatási Kötelezettsége körén kívül végzett egyéb tevékenység;
(c) Egyéb Tevékenység Nyeresége: a Közszolgáltatási Tevékenységen kívül végzett egyéb
tevékenység nyeresége;
(d) Előirányzott Kompenzáció az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében előirányzott, a
Szerződés Szolgáltatás leírási melléklerben Közszolgáltatónak előirányzott kompenzáció;
(e) Jó Szakmai Gyakorlat azon folytonosan változó gyakorlat, módszerek, műszaki eljárások és
normák összessége, amelyet az Európai Unióban, általánosan elfogadnak és széles körben

alkalmaznak;

(£) Jogos Kompenzációigény azon összeg, amelyre Közszolgáltató az általa a jelen Szerződés és az
Éves Közszolgáltatási Szerződés alapján egy adott naptári évben ténylegesen teljesített
Közszolgáltatási Kötelezettség ellentételezéseként jogosult, és amely az adott évet követően évente
utólag a Szerződés Éves Elszámolás alcímében foglaltak szerint kerül meghatározásra;
(g) Kifizetett Kompenzáció a tárgyévben az Előirányzott Kompenzáció alapján Közszolgáltatónak
az Önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére ténylegesen kifizetett Kompenzáció;
j)
Kompenzáció a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásának ellentételezéseként Közszolgáltató
részére az Önkormányzat költségvetése terhére teljesítendő kifizetés. A kompenzáció nem haladhatja
meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget.
(k) Költségtérítés: Közszolgáltató a közfeladat ellátással összefüggésben felmerült költségei,
melyek megtérítésére jogosult az ésszerű nyereség nélkül számítva;
(4) Közszolgáltatási
Kötelezettség
a
Közszolgáltatónak
a
Szerződés , Közszolgáltatási
Kötelezettség" alcímében és a Szolgáltatás leírási melléklet meghatározott közszolgáltatások
nyújtására vonatkozó kötelezettsége;
(m) Közszolgáltatási Tevékenység Költsége, ahogyan azt a Szerződés és a Szolgáltatás leírási

melléklet meghatározza;

(un) Közszolgáltatási
Tevékenység
a
Közszolgáltatónak
a
Kötelezettség" — alcímében,
valamint
az
Szolgáltatás
leírási
Közszolgáltatási Kötelezettsége körében folytatott tevékenysége,

Szerződés , Közszolgáltatási
mellékletben
meghatározott

Közszolgáltatási Kötelezettség

9.
Közszolgáltató a Szerződés alapján az Önkormányzat részére az alábbiakban meghatározott (P1-(P5) jelű - önkormányzati városrehabilítációs és városfejlesztési közfeladat ellátására köteles a
szakmai gyakorlat szerint, a jogszabályokkal és a Belső Szabályzatokkal összhangban a Polgármesteri
Hivatal illetékes ügyosztályaival együttműködve:
(P1 jelű) Program előkészítési és tanácsadási feladatok,
(P2 jelű) Program tervezési feladatok.
(P3 jelű) Program menedzsment feladatok.
(P4 jciű) A már teljesített projektek működésének követése.

Értelemszerűen a Közszolgáltató kötelezettsége (P1) — (P4) feladatok ellátásának feltételeit biztosító
Általános gazdálkodási és ügyviteli teendőinek ellátása (P5).
Közfeladat ellátási helye, és ellátási területe

10. Közszolgáltató közszolgáltatási feladatait
Önkormányzat közigazgatási területén végzi.

A

a

a Budapest

Főváros

VIII.

kerület

Józsefvárosi

Eseti közszolgáltatási megbízások
11. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltatót a jelen Szerződésben
nem rögzített, a szerződés
megkötésének időpontjában előre nem látható, de az Önkormányzat
számára a külső feltételek
változása miatt szükségessé váló, soron kívüli, a Közszolgáltatási Köteleze
ttség körébe tartozó eseti
feladatok elvégzésével ís megbízni (, Eseti Közszolgáltatási Megbízások ")
azzal, hogy ezen Eseti
Közszolgáltatási Megbízásoknak a Szerződés rendelkezéseivel összhangban
kell állniuk.
Az Előirányzott Kompenzáció meghatározása
12. Felek rögzítik, hogy a támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat
5. cikke szerint kell
megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásán
ak nettó költségét,
azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az
ezzel összefüggésben
keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás
ellátásához kapcsolódó
sajáttőke-rész alapján várható ésszerű nyereséget is.
15. Felek rögzítik továbbá, hogy a nettó költség kiszámítására a 2012/21/EU
bizottsági határozata 5.
cikkének (2) bekezdéseinek rendelkezései az irányadóak.
14. Az Önkormányzat Közszolgáltatási Tevékenységhez tartozó feladatok ellátását
a 2. számú
mellékletben meghatározott Kompenzációval finanszírozza. Az Önkormányzat
a Közszolgáltatási
Tevékenységhez tartozó feladatok ellátásával közvetlenül és közvetette
n felmerült költségek
mértékéig finanszíroz támogatás címén.

15. Abban az esetben, ha az elszámolt bevételek az ésszerű nyereség
nagyságánál nagyobb
mértékben haladják meg ezen költségek és ráfordítások összegét, az Önkormán
yzat visszatérítésre
jogosult, illetve a Közszolgáltató visszatérítésre köteles.
Keresztfinanszírozás tilalma

16. Közszolgáltató a Kompenzációt
finanszírozására köteles felhasználni.

kizárólag

a

Közszolgáltatási

Tevékenység

Költségének

17. A nem
a Közszolgáltatási Tevékenység
Költségének finanszírozására felhasznált, az
Önkormányzat
költségvetése
terhére
kifizetett
Kompenzáció
tekintetében Közszolgáltatót
visszafizetési kötelezettség terheli olyan mértékig, amilyen mértékben a Kifizetett
Kompenzáció nem
a Közszolgáltatási Tevékenység Költségének finanszírozására került felhasználásra.

Az Előirányzott Kompenzáció kifizetése
18. Közszolgáltató köteles — 2015. évben december 10-éig — ezt követően
pedig minden évben
legkésőbb október 3]. napjáig az Önkormányzatnak átadni a következő
naptári évre vonatkozó
előzetes üzleti terve alapján a következő naptári évre vonatkozó tervezett
Kompenzáció igényét. Az
Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által benyújtott kompenzáció igényt
ellenőrizni és indokolt
esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni,
19. A Felek által kölcsönösen elfogadott Kompenzáció
költségvetésében rögzíti a Kompenzáció mértékét.

igény

alapján

az

Önkormányzat

20. Amennyiben a Közszolgáltató a közszolgáltatás körén belül és kívül is
végez tevékenységeket,
akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmébe
n a közszolgáltatás
költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia
belső számláiban, a
költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgá
ltatáson kívül eső
tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös
költségek arányos
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részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.
21. Az Önkormányzat tárgyhó 1. napjáig Közszolgáltató bankszámlájára utalással rendelkezésre
bocsátja az éves előirányzott kompenzáció összegének
1/12 részének megfelelő összegű
kompenzációt. Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét kizárólag abban az esetben köteles
megkezdeni, amint a kompenzáció összege feladatellátásával összefüggő kötelezettségvállalásának
fedezeteként számláján rendelkezésére áll.
Átmeneti Finanszírozás

22. Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadásáig havonta az előző évi egy hónapra jutó
kompenzáció összegét bocsátja Közszolgáltató rendelkezésére, azzal, hogy ez beszámításra kerül az
adott évre vonatkozó kompenzáció összegébe.
Éves elszámolás

23. Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről félévente, a naptári félév
végét követő 60 napon belül, valamint évente a naptári év végét követő 90 napon belül az
Önkormányzatot tájékoztatni az Éves Jelentésben a 3. számú melléklet alapján a 3. számú melléklet
alapján.
24. Az Éves Jelentésben Közszolgáltató a Kompenzáció elszámolásáról, valamint a Szerződés
teljesítésének és a Közszolgáltatási Tevékenység ellátásának tapasztalatairól, - számszerű adatokkal
alátámasztott - összesítő tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére.
25. A Közszolgáltató auditált éves beszámolójának elkészítését követően 30 napon belül, de
legkésőbb minden naptári év március 31. napjáig köteles az auditált adatok alapján az előző évi
Kompenzációról elszámolni,
26. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és indokolt
esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni,
27. Az Éves elszámolás alapja a Felek által kölcsönösen elfogadott Jogos Kompenzációigény. Az
Éves elszámolás elfogadására legkésőbb a gazdálkodási évet követő év május 31. napjáig sor kerül,
28. Az Éves elszámolás alapján meghatározott esetleges alulkompenzáció vagy a 1074-ot meghaladó
túlkompenzáció összegét legkésőbb az Éves elszámolás elfogadásától számított 15 napon belül a
fizetésre kötelezett Fél a másik Félnek megtéríteni köteles.
29. Elszámolást kell készíteni a Szerződés megszűnésekor és az ezen elszámolás alapján
meghatározott esetleges alulkompenzáció vagy túlkompenzáció összegét legkésőbb a Szerződés
megszűnésétől számított 15 napon belül a fizetésre kötelezett Fél a másik Félnek megtéríteni köteles.
30. Ha a Közszolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott
összeget meghaladó támogatásban részesül, a Közszolgáltatónak a túlkompenzációt vissza kell
fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés
összegének 10 96-át, a túlkompenzáció a következő időszakra átvitelre kerül, és levonandó az arra az
időszakra fizetendő támogatás összegéből. A Közszolgáltató a támogatásról olyan elkülönített
elszámolást

köteles

vezetni,

amelyből

a

2012/21/EU

bizottsági

határozat

5.

cikkének

(2)-(4)

bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
Ellenőrzés

31. Az Önkormányzat jogosult és jogszabályban meghatározott esetekben köteles a Közszolgáltató
Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy szakértő bevonásával - ellenőrizni.
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h
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32. Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat
képviselőivel (ideértve az
Önkormányzat által megbízott szakértőket ís) együttműködni, számukra
minden az ellenőrzés
elvégzéséhez ésszerűen szükséges támogatást megadni (így különösen,
de nem kizárólagosan a
számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni, valamint a Közszolgáltatási
Tevékenységére, illetve

egyébként

gazdálkodására

vonatkozó

kinyerhető adatot és információt megadni).

minden

rendelkezésre

álló

vagy

ésszerű

erőfeszítéssel

Felelősség

33. Amennyiben Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátása
során közreműködőt
igénybe, a Közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesítet
t volna,

vesz

Tevékenységek elkülönítése
34. Közszolgáltató köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves
beszámoló részét képező
kiegészítő mellékletben a Közszolgáltatási Tevékenységet és Egyéb Tevékeny
séget elkülönítetten
kezelni.
Működési hatékonyság
35. Közszolgáltató:
a)
köteles gazdálkodását a töle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot
szem előtt tartva
folytatni,
b) az Önkormányzat döntésétől függően az Egyéb Tevékenység Eredménye
realizált összegével a
Jogos Kompenzációigény összegét csökkenteni,
c)
Egyéb tevékenysége nem veszélyeztetheti a Közszolgáltatási Tevékenységét,
d) törekszik a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök
minél teljesebb hatékony

kihasználására,

36. A Közszolgáltatási Tevékenység ellátásához szükséges eszközök
tekintetében bekövetkezett
káresemények esetén Közszolgáltató köteles a Biztosítás körében megkötöt
t vagyonbiztosítás alapján
kifizetett kártérítési összegeket a károsodott eszközök helyreállítására, illetve
pótlására felhasználni
mindaddig, amíg azok gazdaságos üzemeltetése ezáltal ésszerűen helyreállítható.
Terhelési tilalom

37.

Közszolgáltató eszközein nem alapítható olyan teher (pl. zálogjog, jelzálogj
og, óvadék, követelés

biztosítására

irányuló

engedményezés

célja valamely személy
teljesítését veszélyezteti.

vagy

kötelezettségeinek

bármely

más

biztosítása),

szerződés

amely

vagy

megállapodás,

amelynek

a Közszolgáltatási Kötelezettség

Tájékoztatási kötelezettség

38. Közszolgáltató
tájékoztatni:

a

tudomásszerzést

követően

haladéktalanul

köteles

az

Önkormányzatot

a)
olyan eseményről vagy körülményről, amely a Szerződés szerit megalapíthatja
az Önkormányzat
azonnali hatályú felmondási jogát,
b) bármely lényeges biztosítási eseményről,
c)
olyan egyéb — különösen, de nem kizárólag vis maior - eseményről vagy körülmén
yről amely
veszélyezteti a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítését.
39. Amennyiben Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítését akadályozó esemény
90 napon keresztül
folyamatosan fennáll és a Felek a Szerződésben vállalt kötelezettségeik
teljesítésére annak ellenére
sem képesek, hogy minden tőlük telhetőt megtettek a Vis Maior Esemény
következményeinek

d
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elhárítására, a Felek jogosultak közösen megállapítani a Szerződés lehetetlenülését.
Iratmegőrzési kötelezettség
40. Felek tudatában vannak, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikkének értelmében a
megbízás időtartama alatt és annak lejártától számított 5 évig a jelen szerződés alapján nyújtott
ellentételezés a megjelölt határozattal való összeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez szükséges
információkat kötelesek megőrizni, melyre kötelezettséget vállalak.
Hatályba lépés
41.

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 2016. január 1. napján lép hatályba.

Időtartam
42. A jelen Közszolgáltatási Szerződést a Felek határozott időtartamra a 2012/21/EU határozatának 2.
cikk (2) bekezdése értelmében 5 évre kötik meg, így az a jelen szerződés hatályba lépésének napjától 5
évig hatályos.
Megszüntetés
43. A Felek a Szerződést írásba foglalt közös megegyezéssel bármely időpontban jogosultak
megszüntetni. Tekintettel annak határozott időtartamára, a Szerződés bármely Fél egyoldalú
nyilatkozatával kizárólag a Szerződésben meghatározott rendkívüli esetekben szüntethető meg.
Önkormányzat rendkívüli felmondási joga
44. Az Önkormányzat a Szerződést kizárólag az alábbi esetekben jogosult a Közszolgáltatóhoz
címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni:
a)

Közszolgáltató a Kompenzációt nem a Szerződésben meghatározott célra használja fel;

b)

Közszolgáltató

a

Szerződésben

vállalt

bármely

egyéb

kötelezettségét

nem

teljesíti,

és

e

mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 30 napon belül nem orvosolja;
c)
harmadik személy kérelmet nyújt be a Közszolgáltató ellen csőd-, felszámolási vagy cégtörlési
eljárás indítására, kivéve, ha a Közszolgáltató az Önkormányzat számára kielégítő módon 30 napon
belül igazolja, hogy az eljárást, alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az
eljárás megszűntetését.

Közszolgáltató rendkívüli felmondási joga
45. A Közszolgáltató a Szerződést kizárólag abban az csetben jogosult az Önkormányzathoz címzett
egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni, ha az Önkormányzat a Szerződésben vállalt
fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy az a Közszolgáltatási
Kötelezettség teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztását az Önkormányzat a Közszolgáltató
felszólítását követő 30 napon belül nem orvosolja.
Kapcsolattartás

46.

Közszolgáltató kapcsolattarfója:

Név: Annus Viktor vezérigazgató
Telefonszám:
Email; annus-viktoríorev8.hu

47.

Önkormányzat kapcsolattartója

Budapest Főváros VIII, kerület Józsefvárosi Pol gármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztály
Telefonszám: 06-1-459.-2567

Irányadó jog

48. A Szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra
és egyéb közlésekre a magyar és
a vonatkozó uniós jog az irányadó. A Szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Ptk., az Mötv, az
Áht., valamint a 21/2012 EU határozat rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratuk
kal mindenben egyezőt —
képviselőik útján - jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2015. december

A Felek képviselői jelen Közszolgáltatási Szerződést előttem írták alá:

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
lesse
olgármester ;
polg:

Fedezet:
a

4.42.

áh. Át

Páris Gyuláné

énzügyi ügyosztályvezető

PENZÉBY Vá,

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika

aljegyző
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T

: Budapest, 2015.

Rév8 Józséfvárosi Reltabilitációs
és Városfejlesztés Zrt.
képviseletében
tl
dr. Dabasi Anita Alföldi György
igazgatóság elnöke gazgatós
igazgatósá
ágigi ta. tag

Közszolgáltatási Szerződés
7. számú módosítása

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
(székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., törzskönyvi száma: 735715 nyilvántartó hatóság:
Magyar Államkincstár, adószám: 1573571 5-2-42, képviseli; Pikó András polgármester), mint
megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről

a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., cégjegyzékszáma
01-10043548, adószáma: 12293005-2-42, statisztikai számjele: 12293005-7420-11401,
képviseli:

együttesen Máté László igazgatósági tag és Csatári Ilona igazgatósági tag, (a továbbiakban:
Révő Zrt./Támogatott/Közszolgáltató) a továbbiakban együttesen , Felek" között az alulírott
helyen és időben a következők szerint.
1. Felek rögzítik,

hogy

közöttük

2015.

december

18. napján

városrehabilitációs

feladatok

ellátására közszolgáltatási szerződés jött létre, amelyet a felek a képviselő-testület 109/2016
(V.5.) számú határozatára tekintettel 2016. június 13-án módosítottak (1. számú módosítás).
2. A Képviselő-testület a 2016. december 20-i ülésén elfogadott 262/2016 (XII.20.) számú
határozatának 24. pontja értelmében a RÉV8 Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésben
biztosított kompenzáció összegét a 2017. évre 130.042.000,-Ft-ban állapította meg. (2. számú
módosítás).
3. A Képviselő-testület a 2017. december 19-i ülésén elfogadott 254/2017. (XII.19.) számú
határozat 7. pontjában a RÉV8 Zrt. részére az általa ellátott közszolgáltatási feladatok
ellátásáért

98.857.0

e

Ft

kompenzációt

biztosít,

melynek

1/12-ed

részét

havonta

sz.

határozatával

közszolgáltató által kibocsátott számla ellenében, tárgyhó 5. napjáig utal át a közszolgáltató
bankszámlájára (3. számú módosítás).
4.

A

Városgazdálkodási

elfogadott

üzleti

terv

és

Pénzügyi

alapján

a

Bizottság

RÉV8

128.412.470,- Ft összegre módosította.
5. A Képviselő-testület a 2018. december

határozat

7. pontjában

a RÉV8

Zrt.

a

Zrt.-nek

863/2018.

járó

(UX.17.)

kompenzáció

18-i ülésén elfogadott

részére

A

Képviselő-testület

határozatával

a

2019.

a Közszolgáltatóval

december

19-ei

ülésén,

kötött Közszolgáltatási

bruttó

111/2018. (XII.18.) számú

az általa ellátott közszolgáltatási

ellátásáért 143.716 e Ft kompenzációt biztosított (5. számú módosítás).

6.

összegét

a

a

180/2019.

Szerződést

feladatok

(XII.29.)

sz.

meghosszabbította

az

átmeneti gazdálkodás idejére, azaz 2020. február 29. napjáig. A 2020. január és február havi

kompenzáció összege a 2019. évi eredeti előirányzat

(6. számú módosítás).

1/12-ed része, azaz 11.976.333,- Ft/hó

7. A Képviselő-testület a 2020. február 27-ei ülésén elfogadott 41/2020. (I.27) számú határozata
értelmében a RÉV8 Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció összegét
a
1

vő

CV

P 99

e

2020. évre 132.644.348,-Ft-ban állapította meg.
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.), az Mötv., az Áht., valamint a 21/2012 EU határozat rendelkezései az
irányadóak.
9. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától hatályos.
10. Jelen szerződés

2 oldalon, egymással

szó szerint mindenben

megegyező

5 példányban

készült, amelyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Budapesten, 2020.

k
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Pikó András Brúnó úr részére
polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Budapest

Baross utca 63-67.

1082

Tárgy:

a Budapest

Főváros

VIII.

kerület

Józsefváros

Önkormányzat

valamint

a Rév8

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársas
ág között

kötendő keretszerződés tervezetének véleményezése
Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással az Ön megbízásából dr. Köszegi János ügyvéd úr által először
2020. augusztus
28-án, majd többszöri módosítást követően 2020. december $-án érkezett
elektronikus levélre,
tájékoztatom, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban;
TVI) megvizsgálta a
tárgybeli tervezetet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(1II. 22) Korm.
rendelet 17. §-a alapján.
A TVI véleményét a TVI/6966/2020/CS/1/01 számú állásfoglalása tartalma
zza.
Tájékoztatom,

hogy

a TVI

a rendelkezésre álló információk

amely nem köti az Burópai Bizottságot,
véleményétől eltérő megállapítást tehet.

alapján adta ki állásfoglalását,

így a Bizottság esetleges vizsgálata során a TVI

Budapest, 2020. december 14.
Üdvözlettel:

fől

fe

v/ /
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ÁLLÁSFOGLALÁS
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támog
atásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (111. 22.)
Korm, rendelet 10. § (2) bekezdése és
11.§-a értelmében

Iárgy: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkor
mányzat valamint a Rév8 Józsefvárosi
Rehabilitációs

és Városfejlesztési Zártkörűen
keretszerződés tervezetének véleményezése

mak

Működő

Részvénytársaság

között

kötendő

d

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a
továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1)
bekezdése értelmében - a Szerződések más rende
lkezése hiányában — a belső piaccal
összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrás
ból bármilyen formában nyújtott olyan
támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizon
yos áruk termelésének előnyben részesítése
által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amenn
yiben ez érinti a tagállamok közötti
kereskedelmet.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támog
atásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (1II. 22.)
Korm. rendelet fa továbbiakban: 37/201 1.
(IN. 22.) Korm. rendelet] 7. §-ának (1) bekezdése értelm
ében minden új támogatási tervezetet — a
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18. §-ának hatálya alá
nem tartozó létező támogatási programból
nyújtott támogatások kivételével — előzetesen be kel!
jelenteni az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszternek (a továbbiakban; Minisz
ter). A Miniszter a 37/2011. (IH. 22.)
Korm, rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVD
mint az állami támogatások versényszempontú vizsgálatáér
t felelős szervezet útján látja el.

A 37/2011.

(HI. 22.) Korm.

rendeletben meghatározottak alapján a TVI megviz

sgálta az először
2020. augusztus 28-án, majd többszöri módosítást követő
en 2020. december 8-án elektronikus úton
érkezett tárgybeli tervezetet és az alábbiakat állapította meg:

A szerződés alapján nyújtható támogatás közszolgálta
tásért járó ellentételezésnek
minősül, és összeegyeztethető az Európai Unió működésérő
l szóló szerződés 106.
cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdek
ű szolgáltatások nyújtásával
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló 2012/21/EU bizottsági
határozat" (a továbbiakban: 2012/2 1/EU bizottsági határo
zat) rendelkezéseivel,

1HLL 7., 2012,1,11., 3. o.

.
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INDOKLÁS
1.

Az EUMSZ

107. cikkének hatálya

1.11

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében — a Szerződések más rendelkezése
hiányában — a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból
bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy
bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget,
amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

1.2

A támogatást nyújtókra és a Miniszter előzetesen bejelentett támogatási tervezetekkel
kapcsolatos eljárására a 37/2011. (II. 22.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni,

1.3

A támogatást nyújtók által állami forrásból nyújtott támogatások esetében az uniós acguis
állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

1.4

A tervezet alapján az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott támogatás adható.

2.1 Az EUMSZ 107. cikkével való összeegyeztethetőség, illeíve a mentesülés jogcímei
2.1.1 A tervezet alapján nyújtott támogatás közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül, és az
összeegyeztethetőség megítélésénél az EUMSZ 106. cikkének (2) bekezdését, valamint a
2012/21/EU bizottsági határozat és a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell
figyelembe venni.
2.1.2 A közszolgáltatási

feladathoz járó ellentételezés mértéke

millió eurónak megfelelő összeget.

évente nem haladhatja meg

a 15

2.1.3 A kedvezményezett általános gazdasági érdekű szolgáltatással való megbízásának időtartama
nem haladhatja meg a tíz évet.
2.1.4A támogatás abban az esetben minősül közszolgáltatásért járó ellentételezésnek, ha a
kedvezményezettet hivatalos aktussal bízták meg az általános gazdasági érdekű szolgáltatás
működtetésével. A hivatalos megbízási aktusnak tartalmaznia kell a) a közszolgáltatási
kötelezettség tartalmát és időtartamát, b) az érintett vállalkozás és terület megnevezését, c) a
vállalkozásnak biztosított kizárólagos vagy különleges jogok jellegét, d) az ellentételezés
kiszámításának, ellenőrzésének és felülvizsgálatának paramétereit, e) a túlkompenzáció
elkerülésére és a visszafizetésre vonatkozó intézkedéseket, valamint f hivatkozást a
2012/21/EU bizottsági határozatra.
2.1.5 A közszolgáltatással járó ellentételezést kizárólag az adott általános gazdasági érdekű
szolgáltatás működtetéséhez lehet felhasználni, és annak mértéke nem haladhatja meg a
közszolgáltatási kötelezettség biztosításával járó meg nem térült költségeket, figyelembe véve
a kedveziményezeti ésszerű nyereségét.

2.1.6 Amennyiben

a) a vállalkozás

tevékenysége

az

általános

gazdasági

érdekű

szolgáltatásra

korlátozódik, minden költségét figyelembe lehet venni; b) a vállalkozás az általános gazdasági
érdekű szolgáltatáson kívül eső tevékenységeket is folytat, csak az általános gazdasági érdekű
szolgáltatáshoz kapcsolódó költségeket lehet figyelembe venni (az általános gazdasági érdekű
szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek fedezhetik az általános gazdasági érdekű szolgáltatás
Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon; (06 1) 795-1791 Web: www.tvi.kormany.hu
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nyújtása során felmerülő közvetlen költségeket, továbbá
az általános gazdasági érdekű
szolgáltatás és az egyéb tevékenységek közös költségeinek megfel
elő részét). Ha az általános
gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához beruházások
—- különösen infrastruktúraberuházások — szükségesek, akkor azok költségeit is figyelembe
lehet venni.

2.1.7A figyelembe veendő bevételeknek mindenképpen maguk
ban kell foglalniuk az általános
gazdasági érdekű szolgáltatásból származó bevételeket, függetl
enül attól, hogy az EUMSZ
107. cikke szerinti állami támogatásnak minősülnek-e. Ha
az adott vállalkozás attól az
általános gazdasági érdekű szolgáltatástól eltérő tevékenysége
khez kapcsolódó kizárólagos

vagy különleges jogokkal rendelkezik, amelyhez a támogatásban
részesül, és ez az ésszerű

nyereséget meghaladó nyereséget keletkeztet, vagy a vállalkozás
más, állam által nyújtott
előnyben részesül, ezek — tekintet nélkül az EUMSZ 107. cikke
szerinti célnak megfelelő
besorolásra — beletartoznak a vállalkozás bevételébe. A tagállam
úgy határozhat, hogy az adott

általános gazdasági érdekű szolgáltatáson kívüli tevékenységekből
származó nyereségeket

teljesen

fordítani.

vagy

részben

az

általános

gazdasági

érdekű

szolgáltatás

finanszírozására

kell

2.1.8 Amennyiben a kedvezményezett az általános gazdasági
érdekű szolgáltatás körén belül és
kívül is végez tevékenységeket, akkor az általános gazdasági
érdekű szolgáltatás költségeit és
bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia
belső számláiban, a költségek és
bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt, Az általános gazdas
ági érdekű szolgáltatáson
kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes
közvetlen költséget, a közös
költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést.
E költségekre nem adható
ellentételezés.
2.1.9 Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határoz
at 5. cikkének megfelelően
meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül,
a kedvezményezettnek a
túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzác
ió összege nem haladja meg
az átlagos éves ellentételezés összegének

10 "4-át, a túlkompenzáció

átvihető a követk

ező
időszakra, és levonható az arra az időszakra fizeten
dő támogatás összegéből, A
kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást
köteles vezetni, amelyből a
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (2)-(4) bekezdéseiben
meghatározott követelmények
ellenőrizhetőek.

2.1.10 A tervezet a közszolgáltatásért járó ellentételezésre
vonatkozó szabályozás tekintetében
összhangban van a 2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezéseiv
el.
ses

Tájékoztatom, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 6,
cikke alapján a támogatást nyújtó
kötelessége ellenőrizni a túlkompenzáció elkerülését, azaz, hogy
a kedvezményezett nem részesül a
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően
meghatározott összeget meghaladó
ellentételezésben.
Tájékoztatom, hogy

a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján
a támogatást
nyújtó minden év március 30-ig köteles az általa a megelőző
évben a 2012/21/EU bizottsági
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határozat alapján nyújtott támogatásokról beszámolót készíteni a miniszter számára a 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal.
Tájékoztatom, hogy a támogatás nyújtójának kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett
figyelmét arra, hogy közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcímen nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó minden iratot, az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó
ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.
Tájékoztatom, hogy amennyiben a TVI által jóváhagyott tervezeten a támogatást nyújtó állami
támogatási szempontból releváns változtatást hajt végre, arról a TVI-t haladéktalanul értesíteni
szükséges a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján.
Tájékoztatom, bogy a TVI a rendelkezésre álló információk alapján adta ki állásfoglalását, amely
nem köti az Burópai Bizottságot, így a Bizottság esetleges vizsgálata során a TVI véleményétől
eltérő megállapítást tehet.
Budapest, 2020. december 14.
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