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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Turay lda Szinhtn magánszíĺ.lhźn, arne|yĺek alapítója Darvasi Ilona. A társulat a színhźn
megalakulását az első bemutatótól szźtmítja, a Lili bĺíľónő címtí opeľettet 2000. novembeľ l1-
én mutattiík be Pápán. 20|4 szeptemberétől - 14 év vándoľszínhazi|ét után _ megnyitotta ka-
pýát a Budapest Józsefuiáľosi ÖnkormanyzattőI béľelt KáIvaria tér 6. szźtm a|att, ahol 300

nézót képesek fogadni.

Józsefuaľosnak fontos a keľületben taľtott ĺinnepségek és egyéb rendezvények színvonalának
folyamatos fejlesztése, a programok színesítése, ezétt örommel fogadtuk a Turay ldaSzíĺlház
megkeresését egy kozszo|gá|tatási szerződés keretében megvalósuló, előadó-művészeti tevé-

kenység támogatásźú, mely a\apján a Sziĺlhź-z onkormĺĺnyzaink részéte a keľületi lakosok
széles kĺlrének kozszo|gźitatástbiztosít. Az egyĹittműködés az a|ábbi teľĹiletekľe teľjeđne ki:
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĹileti iilés időpontj a:20|5. februar l9' ..s2. napirend

Tárgy.. Javaslat a Turay Ida Színház Közhasznú NonpľoÍit Kft.vel ktizszolgáltatási
szeződés mesktitéséľe

A napirendet nyílt ülésen kell tĺáľgyalni, a hatarozat e|fogadásźůloz minősített szavazattobb-
ség szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Embeľi Eľőforľás Bizottság véleményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság számár a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságlBmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnekaze|őterjesztésmegtárgya|ását.



- az ĺinkoľmányzat szęrvezésében megvalósuló kerületi iinnepségek színvonalas előadó-
múvészeti feladatainak ellátása;

- a lakosságrészére a máľcius 27-íSzinházi Világnap alkalmából színhźzi előadás szer-
vezése;

- igény szerint ĺinkoľmányzati rendezvényeken konferálás, mrĺsorvezetés, versmondás,
egyéb előadó-múvészeti tevékenység ellátása.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az e\őađő-múvészeti tevékenysé gtźmogatźlsa az onkormźnyzat ĺjnként vá|Ia|tfe|adata, mely-
ľe vonatkozó döntés a Képviselő-testiilet hatásk<jľébe tartozik. A közszolgźitatásí szęrződés
iđőtartama 2015. marcius 1-jétől kezdődne, mely alapján sziikséges, hogy Képviselő-testiilet a
20|5. februári ülésén meghozza dĺjntését.

III. A diintés célja' pénziigyi hatása

Javasolom kozszo|gtiati szerződés megkötését a Turay Ida Színhaz Kĺjzhasznú Nonproťrt
Kft.-vel hĺíľom évre (20|5. március l-jétől 2018. februĺľ 28-ig), az előterjesztés I. részében
foglalt feladatok biaosítása érdekében, az e|óterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási
szerzodés tervezetben foglalt taľtalommal.
20|5. évľe vonatkoző 4 mi||iő forint ĺisszegiĺ fedezetet a2015. évi költségvetésről szóló ren-
delet-tervezet tarta|mazza' a 20t6. és 2017. éwe vonatkozőan előzetes kĺitelezettségvállalás
sziikséges legfeljebb 3-3 millió foľint erejéig.

IV. Jogszabályi kłiľny ezet

Magyaroľszághelyi ĺinkormrínyzaturő| sző|ó f}Il. évi CLXxxx. törvény 23. $ (5) bekęz-
dés 13. pontja a\apjan a keľĹileti önkoľmiĺnyzatfę|ađata a helyi kĺizmúvelődési tevékenység
ttlmogatása.
Az eloadő-múvészeti szewezetek tźlmogatásźről és sajátos foglalkoztatási szabá|yaiľól 2008.
évi XCD(. törvény 13. $ (1) bekezdése alapján az ĺjnkoľmźnyzat az előadő-muvészęti szolgál-
tatások taľtós biztosításĺáľa nyilvántartott előadó-mrĺvészeti szervęzettel legalább haľom évľe
előadó-művészetiközszo|gá|tatásiszerződéstköthet.
Az á||anhźntartástő| sző|ő 2001. évi CXCV. tĺiľvény 36. $ (4) bekezđése szerint több év,
vagy aktiltségvetési éven túli év kiadási e|oirźnyzat teľhére kötelezettségvźi|alásra a Képvise-
lő-testiilet j ogosult.

Kérem az alźhbi hatér o zati j avaslat el fo gadás át.

H.ł'rÁnoza,Tl JAvAsLAT

A Képviselő.testület úgy dtĺnt' hogy

1. kozszolgáItatási szerződést ktjt a Turay (da Szinhźz Kozhasznú Nonprofit Kft.-vel
(székhely: 1089 Budapest, Kálvaľia tér 6., cégsegyzékszźĺn:01 09 980209,2I|90663.2-42)
ĺinkoľmanyzati tinnepségek és rendezvények előadó-művészeti feladatainak e||átása céljából
hatźtrozott idejű 3 éves időtartamta}0l1. március l-jétől2018. fębruáľ 28-ig.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2015. februaľ 19.



2. ahatfuozat 1. pontja szerinti kozszolgáItatási szerzodés alapjan 20|5. évre 4.000,0 e
Ft-ot bizosít, a 2016. és 2017, évi fedezętére évente legfeljebb 3 millió forint összegben a
20|6. és 2017 . évi ktlltségvetés terhére előzetesen ktitelezettséget vá|Ia|.

Felelős : polgiírmesteľ
Hatáľicĺő: 2015. február 1 9.

3. ahatáĺozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgáľmestert az előterjesztés 1. számú melléklete
szerintikozszo|gźl|tatásiszerzodésa|áításćtta.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíĺidő: 2015. februar 1 9.

4. felkéri a polgĺíľmesteľt, hogy ahatátozat2. pontjźharl foglaltakat 20|6. és 20117. évi költ-
ségvetés tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 20|6. és 20|7 . évi kĺjltsésvetés tervezése

A döntés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti eg5rség:
Köz<i sségi Házak Nonproťrt Kft .

Budapest, 2015. februar 1 0.

Humĺínszol gá|tatásí U gyo sztály, Józ sefu aľo si

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimĺĺn Edina

jegyző
nevében és megbízásáb ő|
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dr. Kovács Ga
a|jegyző
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|. szźlműmelléklet
Ko ZsZoLcÁĺ,rĺ.ľÁ sI s ZERZouľ s

oľxonľĺÁNYZATI FELADAToK ELLÁľÁsÁn'ł.

Amely létľejcitt egyrészĺo| a

Budapest Főváros VIII. kerület Jĺĺzsefuáľosĺ Onkormźnyzat (székhelye:1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67; adőszźĺma: |5735715-2-42; adőszźľľra: 15735715-2-42; statisztikai száma:
157357T5-8411-321-0I; szźmĺLaszźmta: 14100309-10213949-01000006; képviseli: dr. Kocsis
Máté p o1 gáľme ster), mint Kö zfe|adat G azda - a tov ábbi akban :,,Megbíző,,

másrészről a

Turay Ida SzínházKőzhasznú Nonpľofit Koľlátolt Felelősségiĺ Táľsaság (székhely: 1089
Budapest, Kilváĺia tér 6"; cégsegyzékszźlm: Cg. 01-09-980209; ađőszám: 2|190663-2-42;
képviseli: Daľvasi llona Cecília ügyvezető) a továbbiakban: ,,Ktizfeladat SzolLgáIrtatő,,

a továbbiakban együttesen ,,Szerződő Felek''' kĺjzött az alábbi feltételek a|apján:

nĺozľvĺÉ'NYEK

A Megbízó - Íigyelemmel a Magyarország helyi ĺinkormźnyzatairól szóló 20|I. évi
CLXxxx. t<irvény 23. $ (5) bekezdés 13. pontjában foglaltakľa, miszerint az tjnkor-
mźnyzat feladatai kozétartozik a helyi közmúvelődési tevékenység támogatása' a kul-
turális örökség helyi védelme, kiemelten fontosnak tekinti a keľülęti kulfuľa megfelelő
formában tcirténő tźlmogatástú' színvonalának bi^osítását, a keľületi, a nemzeti és a
nemzetiségi kultura étékeinek megismertetését, a keľületi ünnepségek és egyéb ren-
đezv ény ek előadó-műv észeti programj ainak színvonalas biĺosítását

A Közfeladat Szolgáltatő muvészeti kiegészítő-, egyéb sport- és előadó-miivészetkoz-
hasznú tevékenységeket ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság, mely részt vesz
Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat művészeti éľtékeinek fel-
táĺásábarl, gondozásában, an7emzeti és a nemzetiségi kultuľa értékeinek megismeľteté-
sében. A KĺizfeladatSzo|sáItató mfüödteti a Turay ldaSzínhźzat.

sZERvőDns ľÁncy.ł.

2.1. A Megbízó megbizza a KĺjzfeladatSzo|gźĺItatót a jelen szerzodés 1'1. pontjában foglalt
kozfelađatának teljesítése érdekében a jelen szerzođés 1. sz' mellékletében megjelölt
tinnepségeken az elóadő-művészeti szo|gźĺltatások taľtós biztosításával, továbbá azzal,
hogy Megbíző je|en szetzóđésben nem nevesített további tinnepségei, ľendezvényei
tekintetében Megbízó külĺjn felkéľésére a KozfeLadat Szolgáltatő az előadó-múvészi
tevékenységet j elen szerződés keretein belül biztosítj a.

2.2. A Közfeladat Szolgáltatő a szetződés hatálya a|att minden év januaľ 31-ig, 2015. év-
ben máľcius 31-ig írásban tźtjékoztatja aMegbizőt az ađolt évben a VIII. keľületben
szervezníkívant előadó-művészeti tevékenységekľől, produkciókľól és Szerződő Felek
minden hónap 10. napjáig egyeztetik atárgyhőnapot kcivető második hónapban meg-
rendezésre keľülő ľendezvényeket, ünnepségeket, melyeken Közfeladat Szolgáltatónak
Megbízőrészéreelőadó-művésziszolgźitatástbiztosít.

r.2.



2.3. Szeruódő Felek megállapodnak abban, hogy a szerzőďés 1. sz. mellékletét a szetzódés
hatáIya alatt minden év februaľ 28. napjáig _ legkorábban2016. februĺĺľ 28. napjáig -
felülvizs gálj fü é s aktual izáIj ak.

2.4. Felek rögzítik, hogy Közfeladat Szolgá|tatő aZ.I. pontban meghatarozoÍtkozfeladatok
eIléúását Budape st Fővaľo s VIII. kerül et ko zigazgatás i terület én v é gzí.

2.5. Felek rogzitik, hogy a jeLen szetződésben foglaltakat a Közfeladat Szolgáltató nem
I<tzźrő|ag a VIII. keľület lakosainak bińositja.

FELEK JoGAI És xoľnLEZETTSľcar

3.l. A Közfeladat Szolgáltatő vź.Jla|ja, hogy feladatellátása során egyĹittmfüĺldik a MegbĹ
zőva|, valamint annak szerveivel, gazdaságí tĺĺrsaságaival.

3.2. A K<jzfeladat Szolgáltató kijelenti, hogy a2.|. pontjában meghatźrozott feladatainak
eLlátásźůloz a személyi és táĺgyi feltételekkel, a szfüséges szakértelemmel rendęlkezik
és vállalja, hogy a feladatait magas szakmai színvonalon, a legjobb tudása szerint|átja
el.

3.4. A KĺjzfeladatSzolgźitatőkotelezettséget vá||aI aľľa, hogy a jelen szerzodés 2.l. pont-
jában foglalt szo|gáItatásait a Megbíző utasításának megfelelően, vele együttmfü<idve
|átja e|.

3.5. Szerzőđő Felek ajelen szerződés2.I.pontjában meghatĺíľozoĺĹszo|gáltatások teljesíté-
se érdekében kötelesek egytittmfüödni és egymást kĺĺlcsĺjnösen tájékoztaffii. Ameny-
nyiben a Kozfe|adat SzolgáItatő a szo|gá|tatását báľmely okból nem tudja teljesíteni
vagy teljesítésében akadályoztatva van, eľről aMegbízőt haladékÍalanul kĺjteles írás-
ban éľtesíteru. Az értesítési kötelezettsés elmulasztásábőI eľedő karért a Kozfę|adat
Szolgáltató felel.

3.6. A Közfeladat Szolgáltató köteles a tevékenységéből eredő, harmadik személyeknek
okozott káľokat megtéľíteni, amennyiben felelősségét jogerős kötelező bíľósági vagy
hatósági hatérozat megállapítja. Harmadik személyek felé káľtérítési felelősséggeltaľ-
tozĹk a je|en szerződésben meghatźrozott feladatok elmulasztźlsáxa|, illetve nem meg-
fel el ő e|v é gzésével vagy eLv é geztetésével oko zott kráľokéľt.

3.7. Amennyiben a szo|gáltatások teljesítése a Közfeladat Szolgáltatónak fel nem ľóható
okból átmenetileg megszakad, sztinetel, illetve késedelmet szenved, azt a Kozfeladat
Szolgáltató a külső köľĹilmény megsziĺnését követően haladéktalanul kĺlteles pótolni.

3.8. A Közfeladat SzolgáItató köteles a ľendkíviili, előre nem látható eseményekĺől a Meg-
bízőtha|adéktalanul értesítęni, és a Megbíző részétől kapcsolattartásrajogosult sze-
méllyel egyeztetru.

3.g. A Közfeladat Szolgáltató folyamatosan kĺjteles tájékoztatni a Megbízót feladatai el-
végzésérőI és annak minőségéről.

3.10. AzMegbízó jogosult aKijzfe|ađatSzolgá|tató tevékenységét ellenőrizni. Amennyiben
a Közfelađat Szolgáltató nem a megfelelő minőségű színvonalon végzi feladatźú vagy
mulasztást követ el, a konkľét hianyosságpőtlására aMegbízó haladéktalanul felhívja



4.t.

a Ktjzfeladat Szolgáltatót. A Ktjzfeladat Szolgáltató a felhívásban foglaltaknak hala-
déktalanul köteles eleget tenni.

KoZszoLcÁr,ľĺ.ľÁSI FELADAToK ELLÁTÁsÁľa.r FINANSZÍRoZÁSA

Megbízó kĺitelezettséget vállal arra, hogy a Közfeladat Szolgáltató jelen szęrződésf'|.
pontjában foglalt feladatainak ellátása érdekében 2015. évben egy összegben
4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint támogatási összeget biĺosít a Kozfeladat Szol-
gá|tatő részére
Felek rögzítik, hogy a következő évękben az évi támogatási ĺisszegek és azok folyósĹ
tásanak időpontja az adott év februaľ 28. napjáig kerülnek meghatározásra és rtĺgzítés-
re a szerződés mellékletétképező 2. sz. me|Lékletben.

A Megbízó vźila|ja, hogy a 4.I. tźĺnogatási összeget źńÍal'ás útjĺán teljesíti2015. mfu-
cius 10. ĺapjáig a Közfęladat Szolgáltatónak, a Kĺĺzfeladat Szolgáltató oTP Banknál
vezetett I 17 4217 3 -20| 47 260 szźtm,ű baĺkszáml ájfua.

KoZREMurolo IGÉNYBEvnrnlB

A Kĺjzfeladat Szolgáltató jogosu|t arra, hogy a je|en szerződésben foglalt kĺjzfeladat
szolgá|tatźlsi kötelezettségek teljesítése érdekében egy vagy több közľeműködőt (to-
vábbiakban: Közremfütjdő) vegyen igénybe, ha ezá|ta| a szo|gá|tatási kötelezettségek
teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul és/vagy költségei csĺjkkennek.

K<jzfeladat Szolgáltató a Közremfüĺidő teljesítésééľt úgy felel, mintha saját maga tel-
jesített volna.

Közfeladat Szolgáltató és a Közreműkĺidők kĺiztjtti szerződések ľendelkezései nem
lehetnek ellentétesek a j elen szerzođésben foglaltakkal.

Közremfü<idő igénybevétele nem nĺjvelheti a támogatást.

ľÁn,rocĺ.ľÁs nĺ,szÁMoLÁSA

Kĺizfeladat Szolgáltató köteles a tźtmogatási ĺisszeget ęlktilönítetten kezelni, és a fel-
hasznáIást dokumentá|ő számlákat, bizony|atokat, egyéb okiratokat a Megbíző vagy
egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőnzhető módon kezelni, és nyilvántarta-
ni;

Közfeladat Szolgáltató köteles atźmogatási ĺisszeg fe|haszná|ásáľól a tźrgyévet követő
év január 31. napjáig beszrímolót készíteni. A beszámolónak a következőket kell tar-
talmaznia;
- Szakmai beszámolót: szakmai értékelést a jelen szeľződésben foglalt szolgáltatások

megvalósulásaľól,
- Pénzügyi beszámolót: mely a jelen szerződés 6.6. pontjában meghatározott elszźlmo-
Iási szabźiyoknak megfelelően elkészített pénzngyi elszĺĺmolás, a felmeľĹilt k<iltségek
tételes felsorolása elszámoló lap keretébeĺ (szerzodések, szĺímlĺĺk és egyéb bizoĺyla-
tok alapjĺín összesítve).
- Teljességi nyilatkozatot: a Kozfe|adat Szolgáltató képviselőjének cégszerí a|áirásá-
val ellátott teljességi nyí|atkozat, amelyben aKozfe|adat Szolgáltató büntetőjogi fele-
lőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot aMegbiző rendelkezésére bocsátott,
az a|apbizonylatok a Kĺjzfeladat Szolgáltatő elszźlmolási nyilvĺíntaľtásában megtalálha-

5.1.

4.2.

5.2.

5.3.

6.2.

5.4.

6.r.



6.6.

6.3.

6.4.

6.8.

6.9.

tóak, és azok a hatályos jogszabá|yoknak megfelelően keľĹiltek kiállításra, elfogadásra
és ellenőľzésľe.

A támogatás felhasználásaľól atźlrgyévjanuáľ l. napja (2015. évben mĺáĺcius 1. napja)
és táľgyév december 3 1 . napj a (201 8. évben februaľ 28. napja) ktlzött, a nevére kiállí-
tott szrĺmlfükal (bérjellegű kiadások esetén megbízttsi szeľződéssel, szĺímfejtési bĹ
zonylattal) szĺĺmolel, melyből csak a ténylegesen felmerült, igazo|hatő, a jelen szęrző-
dés céljanak megfelelő kĺiltségek vehetők figyelembe.

Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámla-kivonat, készpénzben
teljesített kiadások esetén pedig a kapcsolódő pénztarbizony|at csatolása is szfüséges a
pénzügyi telj esítés igazo|ása célj ából.

A tźmogatźls elszĺĺmolása minden esetbęn foľintban tĺiľténik;

Kĺlzfeladat Szo|gźútatő köteles az eredetí bizonylatokra minden esetben rá vezetĺi a
következő szĺiveget:
,,Budapest Fővdros WII. keríilet Jóuefvúľosí onkormúnyzatfelé Ft (azaz

.. forin) összegben elszdmolva,,
Fenti szöveggel ellátott eredeti bizonylatokľól a Közfeladat Szolgá|tatő másolatot ké-
szít' ezt k<jvetően a másolaton feltiinteti, hogy az, az eredetivel mindenben megegye-
zLk.
A hitelesített másolatot a Kcjzfeladat Szolgáltató képviselője đátumozza, aláírźlsával és
pecsétjével |átja e|. A hitelesített bizonylatmásolatokat e|szźtmoló lap kíséretében a
pénzügyi beszámoló részeként a szakmai beszámolóval együtt kell a Budapest Fővaľos
VIII. keľület Józsefuĺáľosi Polgáľmesteri Hivatal (1082 Bp., Baľoss u. 63-67.) Humán-
szo|gá|tatźtsi Ügyosztályra benyújtaru. Az elszámolás elfogadásaľa a polgáľmester jo-
gosult.

Megbíző az elszárlolás ellenőrzése során tett megállapitásai a|apjarl jogosult felhívni a
Közfeladat Szolgáltató hiánypótlásľa, hatáľidő megadásźna|.Ha einnek aKozfeladatot
Szolgáltató nem tesz eleget, köteles atánogattls teljes, vagy részbeni visszafizętésére.

A táÍnogatás elszámolásrĺnak elfogadásĺáľól, illetve el nem fogadásáról a Józsęfuaľosi
Po l giíľme steri Hivatal írásb an éľte síti a Kö zfelad at S zo|gá|tatot.

Szeruodő Felek rogzítík, hogy abban az esetben, ha aKozfeladat Szolgá|tatő nem tesz
eleget a jelen megállapodás 6.2. pontjában foglalt elszámolási kötelezettségének a
megadott hataľidőn belül vagy a tźlmogatźlsi <isszeget nem a jelen megállapođás 2.1.
pontjában foglalt szo|gáItatások teljesítésének elLátásźra foľdítja, akkor a tźtmogatásí
<isszeget az ennek megá||apításĺĺľól szóló ĺinkorrnźnyzati döntés meghozata|atő| számi-
tott 30 napon belül köteles visszautakĺ az onkormrányzat Sberbank Magyarcrszág
Zrt. -né| v ezetett 1 4 1 0 0 3 0 9 - I 02 I 3 9 49 -0 1 0 0 0 0 0 6 számí b ankszám|ái ar a.

ELLENORZES

Megbíző jogosult (illetve jogszabályban meghatározott esetekben kĺjteles) Közfeladat
Szolgáltató jelen szerződésben vál|a|t kötelezettségei teljesítését _ saját maga vagy
szakértő bevonásával _ ellenőrizni.

A Közfeladat Szo|gáItató k<jteles az e||eĺłĺrzés során Megbíző képviselőivel (ideértve
Megbízó által Megbízott szakéľtőket is) egyĹittmfüödni, számukĺa minden az ę||enót-

6.7.

7.r.

7.2.



zés e|végzéséhez ésszeľĺĺen szfüséges, illetve jogszabźlyokban előíľt jogok és k<jtele-

zettségek e|Iźtásźůloz szĹikséges információt és támogatást megadni.

7.3. Az e||enorzéstvégzó személy köteles:
- a helyszíni ellenőľzést annak megkezdése előtt legalább 3 nappal szóban vagy írás-
ban bejelenteni a Közfeladat SzolgáItatő vezetőjének, kivéve, ha az értesítés veszé-
|y eńeti az e||enor zé s eredményes sé gét,
- amegbíző levelet bemutatni,
- megá||apításaittźtrgyszeľiĺen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglal-
ni és a jelentésteľvezetet, valamint _ a K<jzfeladatSzolgá|tatő vezetoje által, a jelentés-
tervezetre tett észĺevételeinek egyeztetését kĺjvetően _ a végleges jelentést aMegbíző-
nak és a Közfeladat SzolgáItatő vezetojéĺek megkiilđeni,

Az elIenőtzést v égzo személy j o go sult :

- az e||enőrzés tźtrgyźůloz kapcsolóđó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón taľolt adatokba _ külön jogszabályokban meghatarozoĹt adatvédelmi elő-
írások betaľtásával _ betekinteni' azokľól másolatot' kivonatot készíteni,
- aKozfę|ađat Szolgáltatő vezetójéto| éslvagy báľmely alkalmazottjától íľásban vagy
szóban felvilágosítást, információt kérni.

7.4. A KözfeladatSzolgźitatő vezetoje, illetve dolgozója jogosult:

- az ellenőr megbiző levelének bemutatását kéľni, ęnnek hianyában az egyĹittműködést
megtagadni.
- az e||enőrzési tevékenységnél jelen lenni,
- az ellęnőrzés megállapításait megismeľni, a jelentéstęrvęzetre a helyszínen vagy íľás-
ban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni.
köteles:
- az eLLenótzéstvégző kéľésére, a rendelkezésére bocsátott dokumentáció teljességéľől
nyilatkozni,
- az elLenőtzés megá|Lapításai, javaslatai alapján kĺiteles intézkedési tervet készíteni,
melynekvégrehajtásarőIaMegbízőttájékoztatru.

7.5. A Megbízót kĺizvetleniil, a Közfeladat SzolgáItatőt közvetetten érintő külső ellenőrzés
esetére a K<izfeladatSzo|gáItató kötelezettséget vál|a\ a jelen szerzőđéstárgyźxa| osz-
szefüggő ađatszolgźitatźsra, infoľmációnyrijtásra. Tudomásul veszi, hogy külső elle-
nőrzés soľán áItala szoIgźt|tatandó adatok, információk nyujtásáért' az źitalra szolgźita.
tott adatok, infoľmációk valódiságáéľt, teljes körÍíségééľt a felelőssége aMegbízó mel-
lett fennáll.

TIToKTARTÁS

8.1. Közfeladat Szolgáltató kĺjtelezettséget vállal aľľa, hogy jelen megállapodással ĺjssze-
fiiggésben aMegbízőval kapcsolatban tudomásara jutott minden információtbiza|ma-
san kezel.

8.2. Közfeladat Szolgáltató váI|a|ja, hogy a megállapodás teljesítése során megismert ljlz|eti
titkokat másnak nem adja át, más szźlmárahozzáférhętővé nem teszi, nyilvánosságra
nemhozza, semmilyen formában (akar íľásbeli vagy elektľonikus formábaĄ.

KAPCsoLATTARTÁS

9.|. Kapcsolattartásrakijelölt személyek:



Megbíző tészétőI.. Józsefuarosi Közĺisségi HázakNonprofit Kft . vezetőj e
elektronikus elérhetőség: iďo@kęsztugyaľ.hu
tel.szám: +36-|-788-|344

KozfeladatSzolgáltató részérőI: Szolgáltató ügyvezetője
elektľonikus elérhetősé s :

tel.szétm:
titkarsag@turayidaszinhaz.hu
+36-23-428-470

9.2. Szerzőđo Felek telefonon, illetve szóban kĺjzölt nyi|atkozatokat csak kivételes, indo-
kolt esetben tekintik szeruőďésszeľÍĺnek. A szóban közölt nyilatkozatok közlésének té-
nyét a nyi|atkozatíevő köteles szfüség esetén bizonyítani, igazo|ru.

sZERZoDÉs IuoľnLI HATÁLYA, MoDosÍľÁs

10.1. Szerzódő Felek rógzítik, hogy jelen szerzőďés a Budapest Fővaros VIII. keľület József-
varosi onkoľmĺányzat Képviselő-testÍilete a ....12015. ([.19.) hatźrozatát követően
20|5. maľcius 1-tő12018. februrír 28-ig terjedő időtaľtamľa jön létre.

I0.2. A szerződés kizaľólag Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

10.3. Ha jogszabáIyvźitozás miatt a szeruődés valamely rendelkezésének vagy ľendelkezése-
inek módosítása válik szfüségessé, akkor Szerzőđo Felek kötelesek aľról késedelem
nélktil taľgyalásokat kezdeni.

sZEP.ZoDr s un c s zuľľnľÉ s n

11.1. A szerződést bĺíľmelyik Féljogosult legalább 60 napos felmondási ídő tuzésével renđ-
kívĺili felmondás útjrín felmondani, ha a másik Fél a jelen szerződésben vállalt kötele-
zettségét súlyosan sérti (szerződésszegés). Súlyos szerződésszegésnek tekintendő:

- a K<jzfeladat Szo|gá|tatő a szerzőďésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, és e mu-
|asztásátaMegbiző felszólításátő| számított 30 napon belül nem orvosolja,

- a Közfeladat Szolgáltató nem a szetződés 2.2. pontjában foglaltak e||átásárahasznáIja
fel a támogatást,

- harmadik személy kérelmére a bíľóság előtt a Közfeladat Szolgáltató ellen csőd-, fel-
számolási vagy cégtörlési eljĺáľás indul,

- aMegbízó a szerzódésben vállalt fizetési kĺjtelezettségét annak esedékességekor nem
teljesíti, és ez aKozfe|adat Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését ellehetetleníti.

I|.2. Tekintettęl aszo|gáItatások folyamatos fenntartásźlhozfuzőđő táľsađalmi érdekekľe, a
Közfeladat Szolgĺáltató kötelęzettséget vállal arua, hogy a rendkívüli felmondás jogá-
nak bármely fé| tészéľől való gyakorlása esetén tárgyalásokat folytat, és megállapodik
a Megbizőval a minimálisan elégséges szo|gá|tatźlsok nyujtásaľól, aĺurak feltételeiről.
A minimálisan elégséges szolgáltatásokat olyan ésszeríĺ hatáľidőn keľeszttil teljesíti,
mely elegendő a Megbíző szźtmára a megszÍínt szerződés helyettesítésére.

vEGYEs RENDELKEZÉSEK

|2. Egyik Fél sem jogosult a másik Fé| e|őzetes íľásbeli hozzĄźlru|ása nélkül a szetződés-
ből erędő jogait engedményezni vagy a szerzóđésből eredő jogait és kötelezettségeit
átruhź.zni.



13.

14.

15.

A szerződésre, valamint az azzalkapcsolatos jognyilatkozatok'ra és egyéb kĺizlésekľe a
magyaÍ jog az fuźnyadő. Szerzodó Felek megállapodnak abban, hogy a jeLen szeruő-
désből eredő vitás kérdések rendezésében kozvetlen egyeztetést kísérelnek meg első-
ként, majd független szakértő véleményét fogadják el, amely szakérto kijelĺilését
együttesen teszik meg.

Szeruődo Felek megegyezrek abban, hogy a vitás kéľdést megkísérlik peren kíviili
békés úton rendezni, és csak ennek eľedménytelensége esetén foľdulnak bíľósághoz.

Szetzóđó Felek a jelen szerződésben nem szabźiyozott kérdésekben a Polgáľi Töľ-
vénykdnyvľől szóló 2013. évi V. törvény, Magyaroľszághelyí önkoľmányzatafuő| sző-
Iő 2011. évi CDC(XIX' törvény, az egyesülési jogľól, akozhaszntjogállásľól, va|a-

mint a civil szervezetek mfüĺjdéséről sző|ő 20|1. évi CL)off. t<irvény és az źtl^IaIn-

háztartásről szóló 201I. évi CXCV. törvénv ręndelkezéseit tekintik iranyadónak'

16. Szerzodő Felek jelen szetzőďéstelolvastfü, s mint akaľatukkal mindenben megegyezőt
jóvahagyólagírtźk alá 5 egymással egyező példrínyban.

Kelt: Budapest' 20l5. februaľ

Budapest Főváľos WII. keľület Jó.
zsefváľosi Onkoľmányzat

képviseletében

Turay Ida Színhá z Közhasznúl
Nonpľofit Kft.
képviseletében

Dľ. Kocsĺs ľ{.áté
polgáľmester

I0ĺ4egbiző

Fedezet.
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Daľvasi Ilona Cecília
ĺjgyvezető

Közfeladat Szolgáltató

dátum: Budapest, 2015. februaľ . ..

Páris Gyuláné
p énzngy i ĺjgy o sztźiyv ezetó

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyzĺ3
nevében és megbízásából

Dr. Kovács Gabrięlla
a|jegyző
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1. szrímú melléklet

SZoLGÁLTATÁSI LEÍRÁS

: 20l5. évben az alź.ŕ.bi ľenđezvényeken, iinnepségeken lát elelőadó-művészeti feladatokat a

l Turay IdaSzínhán Köztrasznú NonproÍit Kft.:

. ' 
) 

- Mráľcius 15. 1848-49-es Foľľadalom és Szabads áryharcévfordulója _ koszoruzás -
. Horváth Mihály tér - Ünnepi músoľ;

- Mĺáĺcius27.péntek,SzínhźniVilágnap - előadás 300 fő VIII. keľületi lakos részére

a Turay lda Szillhźz szíĺlháztermében;

- Augusztus 20. Álhmalapítás iĺrurepe, helyszín: Golgota tér - Ünnepi mĹĺsor elő-

' adása:

- októbeľ 6. Aľadi Véľtanfü emléknapja _ koszoľúzás - szavaLat, ének-gitar;

- október 23. I956-os megemlékezés és koszorúzás a Cowin k<jzben - tinnepi mii-

soľ, szavalat.

2.)

- Év közbęn - igény szerint _ az önkormźnyzattinnepségein, rendezvényein konferá-

' lás, műsorv ezetés, versmondás és egyéb előadó-műv észeti tevékenység biztosítása.

Kelt: Budapest, 201 5. februáľ

il



Közszo|gáltatásĺ szeľződés
f . szálmű me|lék|et

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat a20|5. évi költségvetésľől szóló
önkormányzati rendeletébęn . . (azonosítőszám: ..) 4.000.000 Ft, azaz négymillió
fońnt támogatási összeget külĺjnített el a Turay IdaSzínhaz Közhasznú Nonprofit Kft' javaľa,

amelyet 1 ütemben folyósít, utólagos elszámolássaL az alábbiak szerint a Turay IđaSzínhźn
Közhasznú Nonprofit Kft. oTP Banknál vezetett I|742173-20147260 szźlmí szźlmlźĄéra:

I. ütem: 4.000.000,- Ft, azaznégymillió forint 2015. miírcius 10. napjáig

A Turay IdaSzíl:ŕrźn Ktizhasznú Nonprofit Kft. a javźtra eikül<inített támogatási ĺisszeget kizá-
rőIag akozszolgźůtatźĺsi szerződésben rogzített célok megvalósításétta: az2.|. pontban foglalt
cél megvalósításaĺa' a megjelĺiltkozszolgáltatási szo|gáltatások finanszirozásáĺahaszná|hatja
fel.

A Tuľay lda Színhźn Kcizhasznú Nonprofit Kft. a kozszoLgáItatźsi szerződés 6.2. pontjában
r ö gzített mó don köte le s az Önkoľm tny zat fel é el szĺĺmo lni.

,,Jelen megúllapodós alapjdn a kedvezményezett az Európaí Bízottsdg N 357/2007. szdmú
hatúrozatúnak (HL C 87/1, 2008.4.8.) megfelelően odaítélt 4.000.000,- Ft iisszegíí kulturdlis
célú tdmogatdsban részes ĺil.,,

Kelt: Budapest, 201 5. februáľ
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