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Képviselő.testület e számár a

Tiszte|et Képviselő.testü|et!

I. Tényá|lás és diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az önkormányzat_ t<iľvényben foglalt kozfe|adatait_a jogszabályoknak megfelelő gazdasźryi társaság
Íftján, szerződés alapján is elláthatja.

A Képviselő-testiilet 168/20|4. (VIII.Ż7,) számil hatánozatának 7. pontjában kapott
fe|hata|mazás alapjrán aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1057/20|4. (IX.29.) szátmil
hatérozata 3 . pontj áva| 20|4 . október l -j ei hatálybalépéssel űj közszo|gźtltatási szerződést fogadott el
a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel, mely alapján f014. oktőbeľ 1. napjátő| a
Józsefuáľosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Közhasmú NonproÍit Kft. és a JóHíľ Józsefuáľosi Média,
Rendezvény és Galéria Kö,zpont K<jzlrasznú Nonpľofit Kft közfeladataitaJKH Kft. lźújae|

A közszolgá|tatási szerződés módosításából eredően a korábban kötött támogatási szerződés is
módosításľa került, melynek a|apjźn a Jőzsefuźlrosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 20|4. évre
összesen 408 978 471Ft összegű tĺźmogatóst kapott az Önkoľmányzattő|, a közfeladatok ellátására.
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĺileti ülés időpontja:2015. febľuár 19. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľosi Kiiziisségi lJ;ának NonpľoÍit Kft.-vel kiizszolgáltatási szeľződés
meskötéséľe

A napirendet ryMzźrt ülésen kell tárgya|ni, a döntés elfogadásához egyszerü/4qi4ggilg1Ę
szav azaĹtöbb sé g szüksége s.
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BprpRĺgszľÉsnp arxanułs :

D[ľape-RlvÁľ Eo,

Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi x

Hatźtr ozati javaslat a bizottsźry számźra:

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őterjesztés megtárgyalását.





A jelen előteľjesĺés 1. szämű mellékletét képezó, - a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolt -
,,Közszo|gźtltatĺási Szerződés önkormányzati feladatok e||źúásárď, c. szerződés alapján a jövőben nem
támogatást, hanem a szerződés tárgyźtt képező feladat e||źttásźra költségtérítés fizetne a fe|adatgazđa
önkoľmányzat. Ennek a 2015 . évi költségvetésben tervezett <isszege 694 282 7 42 Ft, mely igazodik a
IKÍI20I4 októbeľ 1. napjától megnövekedett feladataihoz. A korábbi támogatás helyett kö|tségtérítés
ťlzetése a korábbiakhoz képest azt je|enti, hogy az önkormányzat aközfe|adatot ellátó szervezetĺe| egy
szerződést köt, melyben az e||áltzndó fe|adatokhoz ľendeli apénziigyi forrást. Azon feladatok esetében,
amelyek e|látrása során bevéte| szÁrmazík, ott a bekerii|ési k<iltség és a bevétel különbĺizetét fizeti meg
az önkormányzat.

Aközszo|gálltatási szerződés a|apjźn a JKH Kft. a következő feladatokat látja el:

1. Üdiiltetés szervezés, eľdeĺ ĺskola

A Magyaľkriton található ingatlan-együttesekben az onkormányzat fenntaľüísában működő oktatásĹ
nevelési intézmények tanulóinak Eľdei Iskola jellegrĺ turnusokban tĺjrténő t.źtboroztatásą a hétvégi
csoportos kirándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények köaisztviselőinek és
köza|ka|mazottainak iidültetése, továbbá a káptalaĺrfiiredi gyeľmektáborban idény jelleggel' a
józsefuárosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek csopoľtos és tuľnusos üdültetése, a
józsefuárosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és felnőtt üdültetése.

2. Józsefváľosi oktatásĹnevelési intézményektanulói ľészéľe nyáľi szabadĺdő fog|alkozás
szeľvezése étkezés biztosításával.

Szociális gondoskodás
adományok gyűjtése' fogadása, osztása
foglalkozás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása

kultuľá|is, ktizmíívelődésĺ és tuľizmussal kapcsolatos feladatok ellátása
szabadidő foglalkozás, készségfej lesztés
közĺĺsségi szintér
zźsz|őgylljtemény
Józsefuáľosi Galéria működtetése
rendezvények szervezése

keľületi közéleti lap, iinkoľm ányzatí honlap mĺĺktidtetése
a) keľ[ileti közéleti lap működtetése
b) önkoľmányzati honlap mĺíködtetése
c) PR tevékenység, kommunikáció

helyĺ vállalkozásfej lesztés segítése

spoľttal és szabadĺdős ľendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása
a) helyszín bizosítása

nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
a) nemzetiségi ľendezvények, ünnepek részére helyszín biztosítasa

II. A beteľjesztés indoka

Az elfogadásľa javasolt közszolgáltatrási szerződés egyszeľÍĺbb és átláthatóbb ťlnanszírozási-
elsziámolási rendszeľt biĺosít a Feladatgazda onkoľmtnyzat, és a Közfelađat Szo|gźtltató JKH Kft.

3.
a)
b)

4.
a)
b)
c)
d)
e)

5.

6.

7.

8.





között. A költségtérítés, mint kózszolgá|tatási finanszírozási forma, és a költségtérítés a szźtmításźnak
a szetződés melléklete szerinti módja új elem a feladat ťlnanszirozÁsában, ezért allnak a|ka|mazásźthoz
a Képviselő-testtilet, mint tulajdonos dö,ntése szükséges.

III.A diintés célja' pénzügyi hatása

Az tĄ közszo|gáitatási szerződés elfogadásának célja a hatékonyabb gazdźikodás, a vä|toző
jogszabályi környezetnek való megfelelés.
A 2015. évi költségvetési ľendelet-teľvezet tarta|mazza a JKII Kft. ľćszéľc 2015. óvrc mcgĺíllapított
költségtérÍtés összegét, mely 694 28f 74f Ft (a rész|etes bemutatása az e|őterjesztés és határozat 2.
számű mellékletét képezi), és amely aközszo|gáltatási szerződés értelmében havonta, atźrgyhő 5.

napjáig kerĹi| átutalásra a JKH Kft. bankszám|aszźtmára.
A jövőre néme a költségtérítés minél pontosabb számitása érdekében az e|fogadásra javasolt
közszo|gáůtatási szerződés tö'bb ponton tarta|mazadatszo|gá|taĹási és egyeztetési kötelezettségeket.

IV. Jogszabályi ľendelkezések

A Képviselő-testĺilet döntése a Maryarország helyi iinkormrányzatairól szőĺő 2011. évi CLXXXIX.
töľvény l07. $-án alapul.

Fentieka|apjánkéľemaza|źtbbihatźrozati javaslatelfogadást.

IIłrÁnoza.TI JÁvAsLAT

A Képvise|ő.testület úgy dönt' hogy

1. elfogadja ahatźrozat 1. mellékletétképezőközszolgá|tatálsi szerződést.

Felelős: Polgármester
Hatĺáridő: 2015. február l 8.

2. fę||1af2,|1az'za a polgáľmestert a hatérozat 1. pontjában elfogadott közszo|gáitatási szeľződés
a|źúrásfua.

Felelős: Polgármester
Hatźridő: 20| 5. februáĺ 24.

+ döntést végľehajtását végző szervezeti egység:
UgyosztáIy, Józsefvárosi Kłizösségi H:ázak NonpľoÍit Kft.

Budapest, 2015. január 30.

Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

polgáľmester

a|jegyzó





előteľjesztés és hatáľozat 1. számű mellék|ete

Ko ZsZoLcÁr,ľł.ľÁ s I s ZERzo oÉ s
oľronnĺÁNyz^ł.ľr FELADAToK ELLÁľÁsÁnĺ.

amely létrejött egyrészrő| a

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat (székhelye:1082 Budapest,
Baross u. 63-67; adőszáma: 15735715-2-42;torzsszám:735715;bankszám|aszám: 14100309-
102|3949-01000006; statisztikai szám: 157357|5-84||-32|-01; képviseli: dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ), mint Ktizfeladat Gazda, - a továbbiakban: ,,Megbízó''

másrészről a

Józsefváľosĺ Kiizösségi H:ának Nonpľofit Kft. (székhelye:lO84 Bp., Mátýs téľ 15.,

cégsegyzékszĺĺma: 01 09 942622; adószĺĺma: 22766I|7-2-42 képviseli: Kovács Barbara
ügyvezető), a továbbiakban: Kiizfeladat Szo|gá|tatő,

a továbbiakban egyĹittesen ,,Szerződő ľ.elek'', között az a|ábbi feltételek a|apjźln:

r'ĺ,őzwĺÉI{YEK

1.1 Az Önkoľmźnyzat a helyi oĺlkormźnyzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
gazdaságĺ táľsaságokĺól szóló 2006. évi IV. töľvény, valamint a kozÁasznű szervezetekľől
szóló t997. évi CLVI. töľvény alapján nem jövedelemszeľzésľe iranyuló gazdasági
tevékenység folytatásźra20|0-ben létrehozta a Jőzsefwáľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft-
t, mely időközben,,kozhaszĺlť' besoľolást nyeľt.

Az onkoľmźnyzat Képviselő-testülete a\apítői jogkĺirében e|jarva úgy döntött, hogy a
Jőzsefvátosi Gyermekek Üdiiltetéséén Kĺjzłrasznú Nonpľofit Kft. és a JóHír Józsefüĺárosi
Média, Rendezvény és Galéria Kĺizpont Közhasznű Nonprofit Kft által ellátott, a helyi
önkoľmányzatokĺól sző|ő 20|1. évi CL)oo(IX ttiľvényben foglalt tinkoľmanyzati fe|adatokat
a jĺĺvőben Kĺizfeladat Szolgáltató lássa el 20|4. október 01. napjátő|. A Kĺizfeladat
Szolgá|tatő akozszo|gá|tatási feladatokat a Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat vagyonaľól
és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakoľlásaľól szóló 6612012. CXII.l3.) önkormányzati
rendelet 3. melléklet 2.-4. pontja a|apjźn lĺzaľő|agos joggal |źltja e|. Ezen túlmenően a
Kozfeladat Szolgáltató az önkoľmźnyzat kĺĺzművelődési feladatairő| szőlő 8|/20l|. Q{.II.22.)
ö'nkormányzati rendelet 1. melléklete alapjan kcizmíĺveIődési feladatokat ellátó gazdaságĺ
tarsaság.

|.2 Ekozszo|gá|tatásifeladatok általanos gazdasági érdekii szo|gá|tatásnak minősülnek.
Felek ňgzitik, hogy jelen megállapodásukat az Ewőpai Unió műk<idéséről szőIő szerzódés
106. cikke (2) bekezđésében foglalt rendelkezések figyelembe vétele mellett k<itik meg, úgy,
hogy j elen Szerződés megfeleljen az abban előíľt követelményeknek.

1.3 Felek rogzítik, hogy a jelen szerzĺĺdés taľtalma és táĺgya megfelel a Magyarország
helyi önkormźnyzatairól szóló 20|l. évi CLX)O(IX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a
közbeszerzésekľől szőIő2011. évi CVIII. tĺiľvény (atovábbiakban: Kbt.) azá||anhźztartźsrő|



szőIő 20|l. évi CXCV. tdrvény, az egyesülési jogról, akozhasznűjogállásról, valamint a civil
szervezetek mÍĺkĺĺdéséről és télmogatźsáról szóló f}|I. évi CDO(V tv, és a Polgári
Törvényktinyvről sző|ő 20|3. évi V. töľvény előírásainak.

|.4. Felek e jogszabét|yok ľendelkezéseivel összhangban kötik meg aSzerződést.

sZF'p..Z,őDns ľÁncy,ł.

2.l. Felek rögzitik, hogy a jelenszeruődés tĺĺľgyaazMow.23. $ (5) bekezdés 7. pont, 11.

pont, 13. pont, 17. pont és 19. pontjában szabá|yozott, a Feladatgazda onkormźnyzatra
iľiĺnyadó, alábbi közfeladat ellátása:
- turizmússal kapcsolatos feladatok,
- szociális és gyeľmekj ő|éti szo|gáltatások és ellátások,
- helyi közművelődési tevékenység támogatása, akulturalis helyi örĺikség védelme,
- kerületi spoľt és szabadidőspoľt tlímogatása, ifiúsági ügyek,
- nemzetiségi iigyek
(a továbbiakban, együtt: K<jzfeladat ellátás)

2.2.Felekrcgzitik, hogy Megbiző torvénybenrcgzitett feladatainak teljes köľíĺ megvalósítása
érdekében, Közfeladat Szo|gáItatőt bizza meg a jelen szeruodés 2.I pontja szerinti
szo|gá|tatási feladatoknak k'lzátőIaghaľmadik személyek részére tĺiľténő teljesítésével, melyre
Kĺjzfeladat Szolgáltató az a|źtbbiak szeľint vállal kötelezettséget:

1. Üdĺltetés szeľvezés, erdei iskola
2.
A Magyaľkúton található ingatlan-egyĹittesekbeÍL az onkormanyzat fenntaľtź.sźhan mtĺködő
okÍatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű fumusokban töľténő
tźlboroztatása, a hétvégi csopoľtos kirándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények
köztisztviselőinek és koza|ka|mazottainak üdültetése, továbbá a káptalanfiiredi
gyermektáborban iđény jelleggel, a józsefuaľosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek
csopoľtos és tuľnusos üdültetése, a józsefuáľosi kĺjzalkalmazottak és kĺiztisztviselők csaláđi és

felnőtt üdültetése.

3. Józsefuárosi oktatásĹnevelési intézmények tanulĺíĺ részére nyáľi szabadidő
foglalkozás szeľvezése étkezés bĺztosításával.

4. Szociális gondoskodás
a) adományok gyĺĺjtése, fogadása, osztása
b) foglalkozáselősegítésévelkapcsolatosfeladatokellátása

5. kultuľális, kiizművelődési és tuľĺzmussal kapcsolatos feladatok ellátása
a) szabadidőfoglalkozás,készségfejlesztés
b) kciztisségi színtér
c) zász|őgy(ijtemény
d) Józsefuarosi Galéria mfüödtetése
e) rcnđezvéĺyek szervezése

6. keriiletĺktizéletĺlap, tinkoľmányzatihonlapműktidtetóse
a) keľületi közéleti lap mfüödtetése



b) önkormányzatihonlapműkĺjdtetése
c) PR tevékenység, kommunikáció

7. helyivállalkozásfejlesztéssegítése

8. spoľttal és szabadidős ľendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása
a) helyszín biztosítása

9. nemzetiségĺ ůiryekkel kapcsolatos feladatok ellátása
a) nemzetiségircnďezvények, iinnepekrészérehelyszínbiztosítása

2.3.Közfeladat ellátási helye, és ellátási terĹilete

Felek rogzítLk, hogy Kozfeladat Szolgá|tatő a fenti Közfeladatok ellátását Budapest Fővaľos
VIII. kęrületközigazgatási teriileténvégzi, az erdei iskola, üđültetés elnevezésiĺ tevékenység
kivételével. Az erdei iskola, iidiiltetés elnevezésiĺ tevékenység végzésének helyszíne
Balatonalmáđi-Káptalanfüred illetve Verőce-Magyarkút helység teľületére terjed ki.
A közfeladat nffitása nem kizaľólag a VIII. kerület lakosaira teľjed ki.

2.5. A Kozfe|ađat Szolgáltató fudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt
Kozfeladat e||źltásźůloz használatźha vett vagyonnal a Megbíző onkoľmányzat mindenkoľi
vagyonľendelete a|apján megkötött hasznźtIatí szerződésben és vagyonkezelési szerződésben
meghatározott j ogok illetik, illetve kĺitelezettségek terhelik.

A közfeladat ellátasához sziikséges vagyonelemeket Megbíző kĹilön hasznáIati szerződéssel
adja a Közfeladat Szolgáltató haszná|atába. Szeruődő felek rögzítik, hogy Közfeladat
Szolgáltató és Megbízó között koľábban mar vagyonkezelési szerződésjött létre az ingatlan-
nyilvrĺntaľtásban 35094 helyrujzi szźlm alatt felvett, Budapest, VIII. keľtilet Homok v 7. szálĺl
alatti, és a 35315 helyrajzí szźtm a|att felvett, Budapest VIII. keľĺilet Dankó u. l8. szám alatti _
kivett beépítetlen teľĹilet megjelölésű _ ingatlanokra, valamiĺt a 366|5 he|yrajzi száĺrl alatt
felvett, Budapest, VIII. kerület Horlĺnszky u. 13. szélm a|atti _ Diĺĺk és Vállalkozás-fejlesztési
Kcizpont _ ingatlanĺ a vonatkozóan.

3. Felek rőgzitik, hogy a jelen okiľatba foglalt megál|apodásuk a Kbt. 9.$ (1) bekezdés k)
pont ka) / kb) alpontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljarás
köteles tigyletkötésnek.

KijZsZoLcÁr,ľĺľÁsI FELADAToK ELLÁTÁsÁľĺ.x
FINANsZÍRoZÁSA

4.l Az Önkorm tnyzat a 2.2 pontban meghatár ozott fe|adat e|Iátásźůloz szĹikséges pénzügyi
fedezetet kciltségtérítés (fonásátadás) foľmájźĺbarl biztosítja Közfeladat Szolgáltató részére az
alábbi feltételekkel:

4.2. A szerződés 2. számí mellékletében elfogadott feladatok kijzott nincs
keretÍinanszitozás. A feladatokľa jóvahagyott költségtérítés módosítása a Megbiző dĺintését
igényli.



4.3. A Közfeladat Szolgáltatő Kozfeladat ellátása ellenében a Megbiző źůta| ťlzetett
költségtérítést úgy kell meghatározni, hogy az nyújtson fedęzetet a Kozfe|adat Szolgáltató
jelen szerzőđéstárgyátképezó feladatainak ellátása során felmertilő ĺisszes indokolt közvetlen
és megfelelően aľányosított közvetett koltségeiľe, a szolgáltatás folyamatos eL|źtźsához
sziikséges és indokolt benházási ktiltségeiľe (továbbiakban: Kĺizfeladata ellátás Költsége),
továbbá aKizfe|adat Szolgáltatő saját eszközei után elszámolt éľtékcsökkenésre.

4.4 A l(ĺiltségtéľítés méľtókét jclcn szcrződćs 2. Szělmí Mcllóklctóbcn (Költsőglétítés
szźtmítási módszeľe) foglaltak szerint, foľintban kell meghatźnozni. A kĺlltségÍéľítés összege
2016. évtő| 12 havi egyenlő összegÍĺ utalással töľténik taľgyhó 05. napjáig a Kozfę|ađaÍ,
Szolgáltató SberbanknáI vezetett |4100|2716573249-01000008 bankszámlaszámára. 20|5.
évben _ tekintettęl a 20|5. januiáĺ, február hónap idejére kdtött megállapoděsra _ a
költségtérítés éves ĺisszeg a jaĺuźtr, februáľ hónapokĺa źItuta|t <isszeggel csĺikkentve 10 havi
egyenlő összegű utalással töľténik targyhó 05. napjáig.

4.5. K<izfeladat Szolgáltató a Költségtéńtést k'lzźlrő|ag a Közfeladat ellátás költségének
ťlnanszírozásara j ogosult és köteles felhasználni.

5.1. A nem a Közfeladat ellátás Költségének finanszíľozására felhasznált, a i|ĺ ĺlegbiző
költségvetése terhére kiťĺzetett Költségtéľítés tekintetében a Közfe|adat Szolgáltatót
visszaÍizetési kötelezettség teľheli (olyan méľtékig, amilyen méľtékben a Kiťlzetett
Költségtérítés nem a Közfeladat ellátás Kĺiltségének finanszírozásźrakeľült felhasználásľĄ.

5.2. A nem szerzodésszerĹĺen felhasznált ĺisszeget KözÍeIađat Szolgáltató aMegbíző áItatri

tényleges kifizetés és a K<izfeladat Szolgá|tatő általi tényleges visszaťlzetés kdzött eltelt
időszakra felsziĺmított jegybanki alapkamattal nĺivelten köteles visszafizetni.

5.3. A targyévben fel nem használt kiiltségÍérítés összegét aKozfeladat Szolgá|tatő köteles
visszautalni aMegbiző bankszámlaszám|źtjára, atfugyévet kĺjvető év februaľ 28. napjáig.

6.|. Felek aKozÍe|adat Szolgáltató javaslata a|apján a jelen szerződés I. szźnrń mellékletét
képezo ,,Szo|gá|tatási Leírás'' elfogadása érdekében folyamatosan kötelesek egyeztetru.
Megbiző _ a javaslat ismeľetében és annak kézflezvételétőI szźmlított 30 napon belül _
jogosult kiegészitő adatokat, cjsszehasonlító adatokat kémi, ftiggetlen szakértőket, illetve
könywizsgálót igénybe venni.

6.2 Megbiző köteles aKozfe|ađat Szolgáltatő 6.l. pontban rogzített írásbeli javaslaüĺnak
elfogadásaról, és a kĺlltségtérítés összegéről legkésőbb a tźtrgyévet mege|őző év december 3 1.

napjáig dönteni - a mindenkor hatályos vagyonĺendeletében szabźůyozott hatáskĺjľi
szabźůyok'ta flrgyelemmel -, és dĺĺntéséről köteles a KözfeladatSzolgá|tatőttźtjékoztatru.

6.3 AmennyibenMegbíző a jelen szeruódés 6.2 pontjában meghataľozotthatźlmapig nem
dönt, illetve a döntésľől elmulasztja a Közfeladat Szolgáltatót íľásban tájékoztatni, úgy
Közfeladat Szolgáltató jogosult a tfugyévben a tźrgyévet megeloző Szo|gźitatźsi Leírások
a|apjźn a közfeladat ellátást folytatni azzal, hogy az időaranyos teljesítést feltéte|ezve a
konigált Költségtérítésľe j ogosult.
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7.|. lMegbiző a tulajdonostól elvlĺĺható gondossággal az a|ábbiakbaĺĺ szabá|yozza a
K<jzfeladat Szo|gźitatőval kapcsolatos fulajdonosi joggyakoľlás rendjét, megkcivetelve a
feladatellátás folyamatos biztosítását.

7.2. A Közfeladat Szolgá|tatő tárgyévet megelőzó év november 30. napjáig előzetes uz|eti
tcľvet köteles készíteni, mely tajékoztatő infoľmációkat taľtalmaz az átmeneti gazdálkodás
idejére. A Megbíző tatgyévi kciltségvetésének készítéséhez az adatokat taľgyév januĺĺr 05.
napjáig köteles megadni aMegbíző ĺinkormányzat részére. A végleges tizleti tervet targyév
február 28. napjáig késziti el, melynek elfogadásaról a Megbízó onkormlínyzat legkésőbb
miĺĺcius 31. napjáig dönt. A Közfe|adat Szolgáltató azi,lz|eti tervének pénzngyi ľészét jelen
szeruődés 3. szźlmű mellékletében foglalt taľtalomma|, az uz|eti terv sztiveges részét a jelen
szerzőđés 4. szźtmű mellékletét képezó éves jelentés taľtalmi elemeivel összhangban köteles
elkészíteni.

7.3. A Közfeladat Szolgáltató félévente, a felévet kĺivető hónap 25. napjáig az iez|eti
terwel tzonos taľtalommal, a tervezett adatok és a tźtrgyévi tényadatok ĺisszehasonlításával
kdteles beszĺmolót készíteni a jelen szeľződés2.2 poĺtjában foglalt feIadatok teljesítéséről.

7.4. A Kcizfeladat Szolgáltató köteles a számvitelében elkülcinített nyilvántaľtást vezetni a
jelen szerződésben foglalt, áLta|a teljesített szo|gá|tatáshoz kapcsolódó eszkĺizĺĺkľől és
fonásokľól, bevételekľől és ráforđításokľól, a számviteli töľvény a|apjźn meghatározott
számviteli politika szerint. A számviteli nyilvántaľtásában az egyéb fe|adatait elkülĺinítetten
köteles nyilvántaľtani.
Az elkĹilönített nyilvĺĺntaľtásban biĺosítani k<jteles:

ajelen szetzodésben foglaltfe|adat e|Iátás kĺlltségeinek és bevételeinek feladatonkénti
bemutatását,

a költségtéľítésnek a feladatonkénti felhasznáIását,

A Közfeladat Szolgáltató fentiek figyelembevételével köteles a szćtmvite|i szabźlyzatait a
jelen szerződéssel összhangban és szfüség szerint folyamatosaĺ aktualízálrĺl

7.5. A Közfeladat Szolgáltató félévente, a félévet követő hónap 25. napjáig tájékońatja
Megbizőt az a|ábbiaLa ő|:
- 60 napon túli' lejĺĺľt követelésekről,
- 60 napon túli' lejĺĺľt kĺjtelezettségekľől, kiemelve a Nav és az a|ka|mazottak felé
fennálló, Iej áĺt tartozásokat,
- atargyi eszközök źi|omźnyárő|, az ana|itikus nyilvantartás a|apjźn,
- foglalkoztatottaklétszćma,
- folyamatban lévő peres eljáľásokĺól, a per értékéről.

7.6. A Kĺlzfeladat Szolgáltató a jelen szeľződésben foglalt feladatokkal cisszefiiggésben
éven tuli kötelezettséget csak aMegbiző előzetes döntése alapjanvállalhat.

KoZREMurooo IGE|l"YBEvÉľBr.n

8.1. A Közfeladat Szolgáltató jogosult arta, hogy a jelen szerződésben foglalt közfeladat
ellátási k<itelezettségek teljesítése éľdekében egy vagy több közľeműködőt (továbbiakban:



Közreműködő) vegyen igénybe, ha ezźl|ta| a szo|gźitatási kötelezettségek teljesítésének
hatékonysága, illetve minősége javul és/vagy költségei csökkennek.

8.2. Kiizfeladat Szolgáltató a Kĺizremiĺkĺidő teljesítésééľt úgy felel, mintha sajźt maga
teljesíteff volna.

8.3. Kozfeladat Szo|gźitatő és a Kozľemfüĺjdők kĺizötti szerződések rendelkezései nem
lehetnek ellentétesek a j elen szerződésben foglaltakkal.

8.4. Közľemfüĺjdő igénybevétele nem növelheti a támogatást.

9.5. A K<izfeladat Szolgáltatő a K<izremfü<jdót a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően,
Beszerzési Szabźllyzata szeľint köteles kiválasztani.

nvľs JELENTES

9.l. Közfeladat Szolgáltató minden tfugyévet követő május utolsó napjáig köteles a jelen
szeruőďés tárgyát képező Közfeladat e||źttásárő|, teljesítéséről jelen Szerződés 4. Sztmtl
Mellékleteként csatolt éves jelentést (továbbiakban: Eves Jelentés) készíteni, melyet a
szĺámviteli beszámolóval egyidejűleg nyujt be Megbizőhoz.

9.2. Az Éves Jelentésnek tarta|mazrua kell különtisen a felek kĺjzött atźrgyévte vonatkozó
írásbeli kĺĺzfeladat meghatátozéshoz képest tĺjrténő tényleges teljesítés adatait (tényleges
költségeket, teljesített vagy folyamatban lévő beruhźnásokat, fejlesztéseket), az attól való
eltéľések bemutatását, ktilönös tekintettel az esetleges hiányokra.

KOZF.ELADAT sZoLGÁLTATo KoľľI,EZETTSÉGEI

10.1. A Közfeladat Szolgáltató köteles gazdálkodását a tőle elvĺírható gonđosságga|, a
költséghatékonyságot szem előtt tartva folýatni.

I0.2. A Kĺizfeladat Szolgáltató nem folytathat összességében veszteséges egyéb' nem a
Közfeladat ellátlĺsa körébe tartoző egyéb tevékenységet (továbbiakban: Egyéb Tevékenység).

10.3. A Közfeladat Szolgáltatő Egyéb Tevékenysége nem veszé|yeŻtetheti a Kĺizfeladat
e||źĺźsźt, ugyanakkor Ktizszolgá|tatő törekszik a rendelkezésére tilő személyi állomany és
eszközök mi nél te lj e s ebb é s hatékon y l<thaszná|źsźr ai

I0.4. A Közfeladat ellátásbó| szźlrmaző bevételek tervezętt szintnél alacsonyabb rea|izá|ása
esetén Közfeladat Szolgáltató kĺiteles az ésszeruen lehetséges legrövidebb időn belĹil
intézkedési tervet készíteni és azt Megbízó tészére átadni.

ELLENORZES

11.1. Megbíző jogosult (illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles) Közfeladat
Szolgáltató je|en Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését _ sajźĺ maga vagy szakértó
bevonásával _ ellenőrizni.

II.2. A Közfeladat Szo|gá|tató köteles az el|enótzés során Megbíző képviselőivel (ideéľtve
Megbíző által Megbízott szakértőket is) egyĹittmfütidni, számukľa minden az e||enőrzés



elvégzéséhez ésszeĺuen sztikséges illefue jogszabá|yokban előíľt jogok és kötelezettségek
elIźtásźúloz szükséges infoľmációt és támogatást megadni.

l l.3. Az el|enőrzéstvégző személy kĺjteles:
- a helyszíni ellenőrzést annak megkezdése előtt
bejelenteni a Kĺizfelad at Szo|gá|tatő vezetójének,
ellenőľzés eredményességét,
- amegbizó levelet bemutatni,

legalább 3 nappal szóban vagy írásban
kivéve, ha az értesítés veszé|yezteti az

- megállapitásait tźtgyszeruen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a
jelentéstervezetet, valamint _ a Kĺjzfeladat SzolgáItatő vezetoje áIta|, ajelentéstervezete tett
észrevételeinek egyeztetését követően _ a végleges jelentést a Megbizónak és a Közfelađat
Szolgáltató vezetőjének megküldeni,

Az ellenőr zést v égzo személy j ogosult:
- az ellenórzés tźrgyához kapcsolódó iratokba és más dokumenfumokba, elektronikus
adathordozón tarolt adatokba - ktilĺin jogszabá|yokban meghatfuozott adatvédelmi előírások
betaľtásával - betekinteni' azokľól másolatot, kivonatot készíteni,
- aKozfe|adat Szolgáltatő vezetőjétő| éslvagy bármely alka|mazottjától írásban vagy szőban
felvilágosítást, információt kémi.

|1.4. A Közfeladat Szolgáltatő vezetője, illetve dolgozőja jogosult:
- az ellenőr megbiző levelének bemutatasát kémi, ennek hianyában az egyuĺtmfüödést
megtagadni.
- az ellenőrzési tevékenységnél jelen lenni,
- az ellenőľzés megźt||apításait megismemi, a jelentéstęrvezetre a helyszínen vagy
írásban 8 (nyolc) napon beltilészrevételt tenni.
köteles:
- az ellenőrzést végz(5 kéréséľe, a rendelkezéséte bocsátott dokumentació teljességéről
nyilatkozni,
- az ellenőrzés megá||apításai, javaslatai alapján köteles intézkedési tervet készíteni,
melynekvégľehajtźtsáľólaMegbízőttźĄékoztatni.

11.5. A Megbízót közvetlenij|' aKozfeladat SzolgáItatőt közvetetten éľintő ktilső ellenőrzés
esetére a Közfeladat Szolgáltató kötelezettséget vźů1ral a jelen szerződés tźtgyáva| cisszefiiggő
adatszo|gáItatásta, információnyújtásľa' Tudomásu|'veszi, hogy külső ellenőrzés során źita|a
szo|gá|tatanďő adatok, infoľmációk nyujtásáért, az á|ta|a szolgáltatott adatok, infoľmációk
valódiságáéľt, teljes kciľíĺségééľt a felelőssége a Megbízó mellett fennáll.

KAPCsoLATTARTÁs

12.|. Jelen Szeľződéssel, illetve annak teljesítésével ĺisszefiiggésben Felek nyilatkozataikat
rovid úton kézbesífue vagy postai úton írásban, illetve a Szerződésben meghatźtrozott
esetekben elekhonikus úton, e-mail fotmájában kötelesek közĺilni. A Szeľződéssel
kapcsolatos nyilatkozatokat Felek az a|ábbi képviseleti címĺe kötelesek eljuttatni:

Megbiző tészétóI:
Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľos onkoľmtnyzatźnak cimezve, a Polgáľmesteľi
Hivatal Y agy ongazdálko dási és Üzeme lteté si Ü gyo sztá|y ához
1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
gazđa|ko das @j ozsefu aľo s. hu



Kĺjzfeladat Szolgáltató részérő|:
Józsefuárosi Kĺlzösségi HázakNonprofit Kft-nek címezve
1084 Budapest, Máýás tér 15.
info@kesztyugyar.hu

I2.2. Kapcsolattaľtásra kijelĺilt személyek:

Mcgbízóľészéről: YagyongazdálkodásiésÜzcmcltctósiÜgyosztáiyvczctője
elektľonikus elérhetőség: gazda|kodas@ozsefuaľos.hu
te|.szźtm.. 459-2567

Szolgáltató részéró|: Szolgáltató ügyvezetője
elektronikuselérhetőség: info@kesztyugyaľ.hu
tel.szám 788-1344

13. Szerződo Felek telefonon, illetve szóban közölt nyilatkozatokat csak kivételes,
indokolt esetben tekintik szerződésszeťllnek. A szóban közölt nyi|atkozatok kĺizlésének tényét
anyi|atkozattevőkdtelessziikségeseténbizonyítani,igazolru.

sZF,p.Z,oDÉs ro oľnLI HATÁLYA, MóDo sÍľÁs

I4.I. Felek jelen Szerződést (szolgáItatás időtaľtama) hatźÍozott iđőtartarnĺa hozzák |étte,
20|9. szeptembeľ 30. napjáig. A szolgáltatáskezdő napja: 2015. mĺĺľcius 1.

|4.2. ASzerződésk'lzźnőIagFelek közös megegyezésével, írásban módosítható.

14.3. Ha jogszabźiyvźtltozás miatt a Szerződés valamely rendelkezésének vagy
rendelkezéseinek módosítasa válik sztikségessé, akkor Felek kötelesek aľról késedelem nélkĹil
taĺgyalásokat kezdeni.

szE,RZ/őDn s ľrľ c s zuľľnľn sn

15. A Szeruódést báľmelyik Fél jogosult legalább 60 napos felmondási idő tűzésével
ľendkívĹili felmondás útjĺán felmondani, ha a másik Fél a jelen szerződésben vállalt
ktitelezettségét súlyosan séľti (szerződésszegés). Súlyos szeľződésszegésnek tekintendő:
- a Kozfeladat Szolgáltató a szerzódésben vállalt kcĺtelezettségét nem teljesíti, és e
mulasztását aMegbíző felszólításától számított 30 napon belül nem orvosolja
- a Ktizfeladat Szo|gátLtatő nem a szerződés 2.2. pontjában foglaltak e||átásźlrahaszná|ja
fel a költségférítést
- harmadik személy kérelmére a bíróság elott a Közfeladat Szolgáltató ellen csőd-,
fe|szétmo|źtsi vagy cé gtĺirlési elj ĺĺľás indul,
- allIegbiző a szerzódésben vállalt fizetési kötelezettségét annak eseđékességekor nem
teljesíti, és ez aKözfeladat Szolgáltató kĺitelezettségeinek teljesítését ellehetetleníti.

Tekintettel a szolgá|tatások folyamatos fenntaľtásához ťl:zódő tĺírsadalmi éľdekekľe, a
Kozfe|adat Szo|gźitatő kĺitelezettséget vá||a| ana, hogy a rendkívĹili felmondás joganak
bĺíľmely fél' tészéről való gyakorlása esetén targyalásokat folytat, és megállapodik a
Megbízőva| a minimálisan elégséges szo|gźĺ|tatások nyrijtásáľól, annak feltételeiről. A
minimálisan elégséges szoIgáLtatásokat olyan ésszeríi hatarlďón kereszttil teljesíti, mely
elegendő a Megbíző számtlra a megszúnt szerződés helyettesítésére.



VEGYES RENDELKEZESEK

16. Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzájźlru|ása nélktil a
Szerződésből eľedő jogait engedményezni vagy a Szeľződésből eľedő jogait és
kötel ezetts égeit źún:ŕ;LźEnl.

|7. ASzerzódésľe, valamintazazza|kapcsolatos jognyilatkozatol<raés egyéb kĺizlésekĺe a
magyar jog u inĺnyadó. Felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésből eľedő vitás
kérdések ľendezésében kcizvetlen egyeztetést kísérelnek meg elsőként, majd független
szakértó véleményót fogadjrĺk el, amely szakértő kijelölését egyĹittesen teszik meg.

18. Felek a jelen szęrzódésben nem szabźl|yozott kérdésekben a Polgáľi Töľvénykönyvről
szóló 20|3. évi V. törvény, Magyarország helyi önkoľmanyzatairőI sző|ő 20||. évi
CLx)oilX törvény, az egyesülési jogról, aközhaszĺűjogállásról, valamint a civil szewezetek
múkĺidéséľől szóló 2011. évi CL)O(V töľvény és az államhéztartástő| szőIő 2011. évi CXCV
tĺiľvény rendelkezéseit tekintik irĺányadónak.

19. A Felek között 20|4. október 01. napján aláírt kozszolgáItatási szerződést jelen
szeľződés a|áításźlva| közcis megegyezéssel megsziintetik, azza|, hogy a kĺizfeladat ellátása
folyamatos.

20. Felek jelen szerzőđést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóvĺĺhagyólag írtak alá 5 egymással egyező példanyban.
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1. számú melléklet

SZOLGÁLTATÁSI LEÍRÁS

1. Üdĺittetés szeľvezés, eľdeĺ iskola (önként váltalt feladat)

A Magyarkuton található ingatlan-együttesekben az onkoľmanyzat feĺlrftartásában mfüödő
oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegrĺ tuľnusokban tĺirténő
táboroztatása, a hétvégi csopoľtos kirĺĺndulások fogadása, a józsefuárosi intézsnények
köztisztviselőinek és köza|ka|mazottainak tidültetése, továbbá a káptalanft.iľedi
gyeľmektáborban idény jelleggel, a jőzsefvźtrosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek
csopoľtos és turnusos üdültetése, a józsefuráľosi közalkalmazottak és köaisztviselők családi és
felnőtt üdiiltetése.

Magyaľkút:
Tĺímogatott
5,000 difü
500 kikéľői

onk<iltséges
150 üdülési nap

Vállalkozói
400 tidülési nap

Káptalanfůired

Elő és utő szezon
3,7|3 difü tidülési nap
4 |2 k'lsér ői üdülési nap

Főszezon
6,188 diak üdiilési nap
687 kiséľői tidülési nap

Total
11,000 támogatott iidülési nap

2. Józsefváľosi oktatási.nevelési intézmények tanulĺíi ľészére nyári szabadidő
fog|a|kozáls szervezés;:ii:1äž'ä!ä''ffiľlj:*ä:::tťlfr''?*? 

étkeztetéssel: a
nyári időszakban (iskolazarástól 10 héten keľesztül) minden munkanapon
józsefuárosi okÍatási-nevelési intézmények tanulói tészére szervezett
foglalkozás, a részvételi díj ingyenes.

Részvételi arźny: atábor teljes idejéľe minimum 150 fő

3. Szocĺális gondoskodás
a) adományok gffitése, fogadasą osztása(önként vźi|a|tfeladat)
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LELEK pľogľamhoz kapcsolódó adomány gytĺjtés, ra]<tározás. A szo|gá|tatźs
felaj ánlás alapjtn folyamatosan biĺosított.

b) foglalkozás elősegítésévelkapcsolatos feladatok e||átása(k<itelező feladat)
- foglalkoztatás elősegítését célző pľogľamok:

Számítástechnikai képzések, Hátrlĺnyos he|yzehl nők integráciőjźft cé|ző
program' tréningek heti rendszerességgel, alkalmanként min. 6 fő

- állásbötzeszervezése..
évi2 a|ka|om, alkalmanként min. l20 fó ľészvételével biztosítottrendezvény

- álláskeresői klub műkcldtetése:
heti minimum l alkalommal, álláskereséshez szfüséges eszk<izök bizosítása
szakmai tanácsadással, alkalmanként min. 6 fő

- mentor program:
hétk<iznapokon naponta fe|zźtrkőnató, valamint magántanulói státuszban lévő
gyeľmekek mentorálasa, min. 6 fő

- közfoglaLkoztatásban való részvéte| (külön megállapodás alapjan)
- közéľdekú munka fogadása (folyamatos, a felmerült igénynek megfelelően)

4. kultuľális, közművelődésÍ és turĺzmussal kapcsolatos feladatok ellátása
a) szabadiđó fo glalkozás, készségfej lesztés (önként v á||alt feladat) :

minden hétköznap délutrín a lakosság szźtmźlrabiztosított kézmúves, spoľt és közösségi
programok biztosítlĺsa, min. 6 fő

b) kiizösségi színtér (önként vállalt feladat):
heti egy alkalommal renđezvények, nyitott programok biztosítása a Kesfiigyźr
Közĺisségi hźzban,min. 30 fő

c) zászlőgyujtemény (önként vállalt feladat):
ingyenes, báľki szźtmáta nyitott kiállítás, Kozszo|gźl|tatő feladata a kiállítás
népszerűsítése, iskolai csopoľtok szewezése (évi 10 csopoľt)

d) Józsefulíľosi Gďéria mfüödtetése (kötelezíS feladat):
kiállítások szervezése lebonyolítása évi minimum 5 alkalommal,
egyéb lakossági közösségi renďezv ények szerv ezése (például gyeľmeknap, kaľácsony)
alkalmanként minimum 30 fő
ľendezvényekszervezése (önként vá||a|t feladat): lakossági nagyrendezvények keľĹileti
kcizponti renđezvények b izto s ítása mini mum 2 a|ka|omma|.

e) onkorman y zati r enďen ény ek szervezé se : (kötelező feladat)
á|Iani tinnepek, 8 alkalommal
önkormányzati ünnepek: 14 alkalom
ágazati iinnepek 14 alkalommal,
kitiintetéshez kapcsoló dő renđenĺények szervezése: 4 alkalom

5. keľĺĺleti közéleti lap, tinkormányzati honlap műkłidtetése
a) keľĹileti kozé|eti lap mfüödtetése (önként vállalt feladat)

évi |ega|ább 42 a|kalommal, 16 oldal terjedelemben, 52 000 db újság kertil
terjesztésľe

b) önkorm źnyzatí honlap működtetése (kötelező feladat)
j ozsefu aros.hu honlap folyamato s iizemeltetése, fej lesztése

c) PR tevékenység, kommunikáció (önként vállalt feladat)
kĺizponti kommunikáció, lakossági tájékoztatő füzetek, online tźĄékoztatók,
facebook, online egyéb felületek, plakátok, molinók (a felmerĹilt igényeknek
megfelelően)
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6. helyi vállalkozásfejlesztés segítése (önként vállalt feladat)
Yá||a|kozásoknak a vállalkozás elindításával tlsszefuggésben rendezvények,
pľogramok szerv ezése' helyszín biztosítasa a rendezvények*rez.
Inkubációs progľamok, évi 10 rendezvény, min 30 ftĺ
köztlsségi progľamok évi 10 alkalom, min 30 fő

7. spoľttal és szabadÍdős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása (kötelező
feladat)

a) helyszín biztosítása Homok utca7., Dankó utca 18., Spoľt udvar nyitva 1.artása

8. nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (kötelező feladat)
a) nemzetiségi rendezvények, tinnepek részére helyszín biztosítása
Jelentkezés alapjźn folyamatosan biztosított
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4. számű Melléklet

E\rES JELENTES MINTAJA

I. Általános bevezetés
Tarta|mazza azokat a piaci hatasokat (pozitív és negatív egyaúnt} amelyek hatással
voltak a tevékenységre.

II. Natu ráliák b em u tatá s a (e|v é gzett szo|gáItatások számának bemutatás a)
EIőző év azonos időszaka vs. tény adatok illetve időarányos terv vs. tény adatok
viszony|atában. Gľafikonokkal, tétb|éľ;atotka| és rĺivid szcĺveges ismertetéssel,
indok]ással.

III. Eredmények bemutatása (az elózőekben |eírtbźr;is adatok figyelembe vételével)
Tźlo|źzatok'kal, gĺafikonokkal, szĺiveges elemzéssel, ahol számszeľíĺsíthető a
tevékenységre ható pozitív és negatív tény ezők számszerubemutatásával.

lv. nľtotelés és várhatő adatok prognosztlzá|ása.

V. Ktivetkező évrevonatkozó ĺizletĺ teľv előirányzat.

VI. Fiiggelékek' amelyek ľészletesen bemutatják a tevékenység számszeríĺ adatait.
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