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Ko ZsZoLcÁr,ľĺ.ľÁSI S ZERZo oÉ s
oľxonľĺÁNYZATI FELADATOK ELLÁľÁsÁn,ł.

amely létrejött egyrész:ő| a

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosĺ Onkormányzat (székhelye:l082 Budapest,
Baross u.63-67; adőszáma: |57357|5-2-42;torzsszélm:735715; bankszám|aszźml: l4100309-
|02|3949-01000006; statisztikai szám: 157357|5-84|l-32I-0I; képviseli: dr. Kocsis Máté
polgáľmester), mint Kĺizfeladat Gazda, - a továbbiakban: ,,Megbíző,,

másrészrőla

Józsefváľosi Köziisségi lJának NonpľoÍit Kft. (székhelye:lO84 Bp., Mátyás tér 15.,
cégiegyzékszálma: 0| 09 942622; aőőszźĺrla: 22766I|7-2-42 képviseli: Kovács Barbaľa
ügyvezető), a továbbiakban: Közfeladat Szolg á|tatő,

a továbbiakban egytittesen 
''Szerződő 

ľ'eleľ', közcitt az a|élbbi feltételek alapján:

B.LOZIMBjYYEK

1.1 Az onkormźnyzat a helyi ĺinkoľmĺĺnyzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
gazdasági társaságokľól szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a közhasznll szervezetekő|
szóló 1997. évi CLVI. ttiľvény a|apjźn nem jĺivedelemszerzésľe inányuló gazdasági
tevékenység folytatásĺĺľa 2010-ben létrehonaaJőzsefváľosi KözösségiHazakNonprofit Kft-
t, mely időkiizben ,,közhaszníl'' besorolást nyert.

Az onkormányzat Képviselő-testülete a|apítői jogkörében e|járva úgy döntött, hogy a
Józsefuaľosi Gyeľmekek Üđtiltetésééľt KozJrrasznű Nonprofit Kft. és a JőHit Józsefuĺĺľosi
Média, Renđezvény és Galéľia Kĺizpont Kozhaszní Nonpľofit Kft á|tal e||átott, a helyi
ĺinkoľmányzatokról sző|ő 20|1. évi CL)OO(IX törvényben foglalt önkormányzati feladatokat
a jövőben Közfeladat Szolgáltató lássa el 20|4. október 01. napjátő|. A Közfeladat
SzoLgá|tatő akozszo|gá|tatasi feladatokat a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat vagyonáról
és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66120|2. CXII.13.) oĺlkotmźnyzati
ľendelet 3. melléklet 2.-4. pontja a|apjén kizĺľólagos joggal lźttja e|. Ezen tű|menően a
Közfeladat Szolgáltató az önkormźnyzat kĺizművelőđési feladatairő| sző|ő 8Il20I|, 6||.22.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete a|apjźn közművelődési feladatokat ellátó gazdasági
taľsaság.

l.f E k<izszolgá|tatási feladatok általanos gazdasági érdektĺ szolgáItatásnak minősülnek.
Felek rogzítik, hogy jelen megállapodásukat az Elĺőpai Unió mfüödéséről szőIő szerződés
106. cikke (2)bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vétele mellett kötik meg, úgy,
hogy jelen Szeruódés megfeleljen az abban előíľt követelményeknek.

1.3 Felek rogzítik, hogy a je|en szerződés taľtalma és targya megfelel aMagyarország
helyi önkormźtnyzataiľól szóló 20|1. évi CLX)O(IX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a
kozbeszerzésekľől sző|ő2011. évi CVIII. törvény (atovábbiakban: Kbt.) azáIlanháztaľtásról
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sző|ő 20|1. évi CXCV. tĺiľvény, az egyesülési jogról, akozhasznűjogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásátő| sző|ő 20II. évi CL)O(V tv, és a Polgĺáľi
Tĺirvénykönywől szóIő20I3. évi V. töľvény előírásainak.

I.4. Felek e jogszabályok rendelkezéseivel tisszhangban kötik meg a Szerződést.

$ZF,RZ]őDľs ľÁncya

2.1. Felek rögzítik, hogy a jelenszerződés targyaazMotv.23.$ (5) bekezdés 7. pont, 11.

pont, 13. pont, 17. pont és 19. pontjábarl szabźiyozott' a Feladatgazda Önkormányzafta
ir áĺy adő, alábbi kozfelađat el l átás a:

- furizmússal kapcsolatos feladatok,
. szociális és gyeľmekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- helyi kĺizmúvelődési tevékenység támogatźsa, a kultuľális helyi örĺikség védelme,
- kerületi spoľt és szabadidőspoľt támogatása, ifiúsági ügyek,
- nemzetiségi ĺigyek
(a továbbiakban, együtt: Közfeladat ellátás)

2.2.Fe|ekrogzítik' hogy Megbíző towénybenrogzített feladatainak teljes könĺ megvalósítĺĺsa
érdekében, Közfeladat Szolgáltatót bizza meg a jelen szeruődés 2.| pontja szerinti
szo|gźitatási fe1adatoknak|<lzźnő|agharmadik személyek részéte töľténő teljesítésével, melyre
Kĺjzfeladat S zol gáltató az a|áhbiak szeri nt v áI|a| kötel ezettsé get :

1. Üdĺittetés szeľvezés, erdei ĺskola
2.
A Magyarkúton található ingatlan-egyĹittesekben az Önkoľmźnyzat fenntartásában mfüĺjdő
oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Eľdei Iskola jellegtĺ tumusokban töľténő
táboroztatása, a hétvégi csoportos kirandulások fogadása, a józsefuárosi intézmények
kĺjztisztviselőinek és koza|ka|mazottainak üdiiltetése, továbbá a káptalanftiredi
gyeľmektáboľban idény jelleggel, a jőzsefvárosi oktatási intézméĺyekben tanuló gyeľmekek
csoportos és tuľnusos Ĺidiiltetése, a jőzsefvátosi kozalkalmazottak és köztisztviselők családi és
felnőtt üdültetése.

3. Józsefváľosĺ oktatási-nevelési intézmények tanulĺóĺ részére nyáłri szabadĺdő
Ío glal.kozás szerv ezés e étkezés bizto sítá s áva l.

4. Szociális gondoskodás
a) adományok gffitése, fogađása, osztása
b) fog|a|kozáselősegítésévelkapcsolatosfeladatokellátasa

5. kultuľálĺs, kłizművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása
a) szabadidőfoglalkozás,készségfejlesztés
b) közösségi szintér
c) zź;zlőgyíijtemény
d) Józsefuarosi Galéria műkcidtetése
e) renđezvények szeľvezése

6. kerÍiletĺ ktizéleti lapo iinkoľmányzati honlap míĺkiidtetése
a) keľĹileti közéleti lap mfüödtetése



b) ĺĺnkoľmányzatihonlapműködtetése
c) PR tevékenység, kommunikáció

7. helyiváIlalkozásfejlesztéssegítése

8. sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása
a) helyszín biztosítasa

9. nemzetiségĺ üryekkel kapcsolatos feladatok ellátása
a) nemzetiségi rendezvények, tinnepek részéľe helyszín biztositása

2.3.Kijzfe|adat ellátási helye, és ellátási területe

Felek rcgzítlk, hogy Közfeladat Szolgá|tatő a fenti Kĺizfeladatok ellátását Budapest Főváľos
VIII. keľületközigazgatási teľületénvégzi, az etđei iskola, üdültetés elnevezésű tevékenység
kivételével. Az erdei iskola, üdiiltetés elnevezésiĺ tevékenység végzésének helyszíne
Balatonalmádi-Káptalanfiired illetve Verőce-Magyarkrit helység teľületére teľjed ki.
A közfeladat nyújtása nęmkizźrőlag a VIII. kerület lakosaiľa terjed ki.

2.5. A Kozfeladat Szolgáltató fudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt
Közfeladat e||źtásźůloz hasznáIatźba vett vagyonnal a Megbizó onkoľmanyzat mindenkori
vagyonÍendelete a|apjźĺn megkötött hasznźtlati szerződésben és vagyonkezelési szerződésben
meghataľozott jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik.

A közfeladat ellźtásźŕloz sziikséges vagyonelemeket Megbízó ktilĺin hasznźiati szerződéssel
adja a Közfeladat Szolgáltató hasznáIatźba. Szerződő felek rögzítik, hogy Kozfe|adat
Szolgáltató és Megbízó kozött korábban mlíľ vagyonkezelési szerzóďésjött létre az ingat|an-
nyilvántartásban 35094 helyrajzi szźlm a|att felvett, Budapest, VIII. kerĹilet Homok u.7. szźlm
a|atti, és a 35315 he|yrajzi szźlm a|at1 felvett, Budapest VIII. kerĹilet Dankó u. 18. szán alatti _
kivett beépítetlen terĹilet megjelölésti _ ingatlanokra, valamint a 366|5 he|ytajzi szźtm alatt
felvett, Budapest, V[I. kerület Horánszky u. 13. szźtm a|atti _ Diák és Vállalkozás-fejlesztési
Központ _ ingatlanĺa vonatkozóan.

3. Felek rögzítik, hogy a jelen okiratba foglalt megál|apodásuk a Kbt. 9.$ (1) bekezdés k)
pont ka) / kb) alpontjźbaĺfog|alt rendelkezések a\apján nem minőstil ktizbeszerzési eljáľás
köteles ügyletkötésnek.

Ro ZsZoLcÁr,ľĺ.ľÁ SI FELADAToK ELLÁTÁSÁľ.ł.K
FINANsZÍnozÁsĺ.

4.| Az Önkorményzat a2.2 pontban meghatározottfe|adat e||átásźůloz szfüséges pénzngyi
fedezetet költségtéľítés (forľásátadás) formájábanbiztositja Közfeladat Szolgáltató részére az
alábbi feltételekkel:

4.2. A szęrzóđés 2. számú mellékletében elfogadott feladatok között nincs
keretfinanszírozás. A feladatok'ra jővźthagyott k<iltségtéľítés módosítása a Megbiző döntését
igényli.



4.3. A Kcizfeladat Szolgáltatő Kozfeladat ellátása ellenében a Megbíző áIta| ťtzetett
kĺiltségtérítést úgy kell meghatźlrozni, hogy az nyújtson fedezetet a Közfeladat Szo|gáItatő
je|en szerződés tárgyát képezó feladatďnak e||átźsa során felmeľĹilő összes indokolt kĺjzvetlen
és megfelelóen arányosított közvetett kĺiltségeire, a szolgźitatás folyamatos ellátástĺhoz
szfüséges és indokolt ben:hźuási kĺiltségeire (továbbiakban: Kozfelađata ellátas Költsége),
továbbá a Kĺizfeladat Szolgáltató saját eszktĺzei után elszámolt értékcsökkenésre.

4.4 A Kĺiltségtéľítés méľtékét jelen szerzodés 2. Szźlrń Mellékletében (Költségtérítés
számitási módszere) foglaltak szeľint, forintban kell meghatározĺi. A költségtérítés összege
2016. évtől |2 havi egyenlő összegÍi utalással töľténik tĺĺrgyhó 05. napjáig a Kozfe|adat
Szolgáltató Sberbanknál vezetett |4|00127|6573249-01000008 bankszámlaszźlmára. 20|5.
évben - tekintette| a 20L5. januar, február hónap idejére kötött megállapodásra _ a
kĺiltségtérítés éves összeg a jaĺnźr' február hónapokĺa źtuta|t összeggel csökkentve 10 havi
egyenlő <isszegű utalással tĺĺľténik tĺĺrgyhó 05. napjáig.

4.5. Kĺjzfeladat Szolgáltató a Kĺlltségtérítést |<lzźlrő|ag a Közfeladat e||źtás költségének
ťlnanszírozásara jogosult és kĺĺteles felhasználni.

5.l. A nem a Kĺizfeladat ellátás Költségének finanszíľozźsźra felhasznált' a Megbiző
kö'ltségvetése terhére |<lflzetett Költségtérítés tekintetében a Közfeladat Szolgáltatót
visszafizetési kĺitelezettség teľheli (olyan méľtékig, amilyen méľtékben a Kiťlzetett
Költségtéľítés nem aKozfeladat ellátás Költségének finanszírozásfuakeľült felhasználásrĄ.

5.f. A nem szeruődésszeľííen felhasznált ĺisszeget Kĺizfeladat Szolgáltató aMegbíző áItali
tényleges kifizetés és a Közfeladat SzolgáItatő titali tényleges visszaťlzetés között eltelt
időszakĺa felszámított jegybanki alapkamattal növelten köteles visszafizetni.

5.3. A tĺĺľgyévben fel nem használt kĺĺltségtéľítés ĺisszegét a Közfeladat Szolgáltató köteles
visszautalní aMegbízó baĺkszám|aszámlźljára, atfugyévet követő év februaľ 28. napjáig.

6.|. Felek aKozfelaďatSzo|gáItató javaslata a|apján a jelen szeruődés I. szźtmű mellékletét
képezó ,,Szo|gá|tatási Leírás'' elfogadása érdekében folyamatosan kötelesek egyeztetni.
Megbíző _ a javaslat ismeretében és annak kézhezvéte|étő| szämított 30 napon belül _
jogosult |<legészítő adatokat, összehasonlító adatokat kémi, független szakértőket, illetve
könywizsgálót igénybe venni.

6.2 iľl{egbíző köteles aKozfe|adat Szolgáltatő 6.I. pontban rögzitett írásbeli javaslatának
elfogadásaľól, és a költségtéľítés összegéről legkésőbb a térgyévet mege|őző év đecember 3l.
napjáíg dĺinteni - a mindenkor hatályos vagyonÍendeletében szabźůyozotí hatáskĺiri
szabályokĺa ťrgyelemmel -, és döntésérőlktiteles a KdzfeladatSzo|gá|tatőttájékoztatni.

6.3 Amennyiben Megbízó a jelen szerzódés 6.2 poĺtjźlban meghatiĺľozotĹhatárnapig nem
dönt, illetve a döntésről elmulasztja a Kozfe|adat Szolgáltatót írásban tźĄékoztatni, úgy
Kozfe|adat Szolgáltató jogosult a tárgyévben a tćrgyévet mege|ózo Szo|gźůtatźsi Leíľások
a|apjźn a közfeladat ellátást folyatni azza|, hogy az időaľányos teljesítést fe|téte|ezve a
konigált Kĺlltségtéľítésre jogosult.
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7.l. Megbíző a tulajdonostól elvaľható gondossággal az alábbiakban szabá|yozza a
Közfeladat Szolgá|tatőval kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás rendjét, megkdvetelve a
feladatellátás folyamatos biztosítását.

7.2. A Közfeladat Szolgáltató targyévetmegelőző év november 30. napjáig előzetes tizleti
teľvcĹ ktitelęs készíteni, llrcly tájékozLaLÚ irlforľláciĺ5kaĹ taľtahl|ďz dz átlrreneti gazdálktrłJás
idejére. A Megbízó tźrgyévi k<lltségvetésének készítéséhez az adatokat tźrgyév janulár 05.
napjáig köteles megadni a Megbizo tinkormanyzat részéte. A végleges üzleti tervet tźrgyév
február 28. ĺapjáig készíti el, melynek elfogadásáró| a Mregbizó onkoľmányzat legkésőbb
miĺľcius 31. napjáig dönt. A Kĺizfeladat Szolgáltató azilz|eti tervének pénzĺjgyi részét jelen
szerzőďés 3. szĺĺmú mellékletében foglalt tartalomma|, az ĺjz|eti teľv szĺiveges részét a jelen
szeruődés 4. szźtmű mellékletét képező éves jelentés taľtalmi elemeivel összhangban k<iteles
elkészíteni.

7.3. A Közfeladat Szo|gá|tatő fé|évente, a félévet kcĺvető hónap 25. napjáig az ílz|ęti
teľwel azonos taľtalommal, a tervezett adatok és a tźrgyévi tényadatok összehasonlításával
k<iteles beszámolót készíteni a jelen szerzodés2.2 pontjában foglalt feladatok teljesítéséről.

7.4. A Kozfe|adat Szolgáltató köteles a szátmvitelében elkülĺinített nyilvĺĺntaľtást vezetni a
jelen szeľződésben foglalt, étltala teljesített szo|gáItatáshoz kapcsolódó eszközökről és
foľrásokľól, bevételekľől és ráfordításokľól, a számviteli törvény alapjźn meghattrozott
számviteli politika szeľint. A számviteli nyilvántaľtásában az egyéb fe|adatait elkülönítetten
kĺiteles nyilvántaľtani.
Az elkülĺinített nyilvántaľtĺĺsban biztosítani köteles:

ajelen szerz(5désben foglaltfeladatellrátás költségeinek és bevételeinek feladatonkénti
bemutatását,

a költségtérítésnek a feladatonkénti fęlhaszná|ását,

A Ktĺzfeladat Szo|gá|tató fentiek ťrgyelembevételével köteles a sziímvite|i szabźlyzatait a
je|enszerződéssel összhangban és szĹikség szerint folyamatosarlaknn|izá|ni.

7.5. A Kĺĺzfeladat Szolgáltató félévente, afé|évet követő hónap 25. napjáigtźĄékoztatja
Me gbízőt az a|ábbiakr ő|:
- 60napontuli' lejártkövetelésekről,
. 60 napon tÚ|i, |ejárt kötelezettségekről, kiemelve a Nav és az a|ka|mazottak felé
fennál ló, |ej áĺ tarto zásokat,
- atargyi eszk<ĺzök źtllomźnyźtről',azanalitikusnyilvántaľtásalapjén,
- foglalkoztatottak|étszáma,
- folyamatban lévő peres eljarásokľól, aper éľtékéről.

7.6. A Kĺizfeladat Szolgźitató a jelen szeľződésben foglalt feladatokkal cisszefüggésben
éven tuli kötelezettséget csak aMegbiző előzetes döntése a|apjźn vállalhat.

KoZREMŰrouŐ IGÉ,NYBEvÉľEr,B

8.1' A Kĺizfeladat Szolgáltató jogosult arra, hogy a jeleĺ szetződésben foglalt közfeladat
ellátási kötelezettségek teljesítése érdekében egy vagy több kĺizremiĺködőt (továbbiakban:



Kĺizreműködő) vegyen igénybe, ha ezźt|ta| a szo|gźitatási kötelezettségek teljesítesének
hatékonysága, illetve minősége j avul és/vagy ktlltségei csökkerurek.

8.2. Kozfeladat Szo|gáItatő a Kĺizremiĺködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga
teljesített volna.

8.3. Közfeladat Szolgáltató és a Közremfüodők közötti szerzoďések rendelkezései nem
lehetnek ellentétesek a jelen szeruőďésben foglaltakkal.

8.4. Közremfüödő igénybevétele nem nĺĺvelheti a tĺĺmogatást.

9.5. A Közfeladat Szolgáltatő a Kĺizľeműködőt a Kbt. ľendelkezéseinek megfelelően,
BeszerzésiSzabźilyzataszerintköteleskiválasztani.

Évps JELENTES

9.1. Közfeladat Szolgáltató minden tźrgyévet követő május utolsó napjáig köteles a jelen
szerzódés tátgyát képező Kozfeladat e||átásárő|, teljesítéséľől jelen Szeľződés 4. Számll
Mellékleteként csatolt éves jelentést (továbbiakban: Eves Jelentés) készíteni, melyet a
számviteli beszámolóval egyidejűleg nyújt be Megbíz őhoz.

9.2. Az Éves Jelentésnek tarta|maznía kell különösen a felek k<jzĺitt atźľgyéwe vonatkozó
írásbeli kĺizfeladat meghatttrozáshoz képest tcĺľténő tényleges teljesítés adatait (tényleges
költségeket, teljesített vagy folyamatban lévő beruhĺŁásokat, fejlesztéseket), az attól való
eltérések bemutatását, kĺ.ilönĺis tekintettel az esetleges hiányokľa.

KoZFELADAT sZoLGÁLTAľo roTnLEZETTspcn'r

10.1. A Kĺizfeladat Szolgáltató köteles gazdá|kodását a tőle elvarható gondossággal' a
költséghatékonyságot szem előtt tartlla folytatni.

I0.2. A Közfeladat Szolgáltató nem folytathat összességében veszteséges egyéb, nem a
Közfe|adatel|átásaköľébe tartoző egyéb tevékenységet (továbbiakban: Egyéb Tevékenység).

l0.3. A Közfeladat Szolgá|tató Egyéb Tevékenysége nem veszé|yeztetheti a Kozfe|adat
ę||źtását, ugyanakkor Közszolgá|tatő tĺjrekszik a rendelkezésére źi|ő személyi állomany és

e szközök minél telj e sebb é s hatékony |<lhasznáIásěr a;

I0.4. A Közfeladat ellátásbóI szfumaző bevételek tervezett szintnél alacsonyabb ręalizá|ása
esetén Kĺjzfeladat Szolgáltató köteles az ésszeruen lehetséges legľövidebb időn belül
intézkedési tervet készíteni és azt Megbízó részérę źftadni.

ELLENoRZÉs

1l.1. Megbízó jogosult (illetve jogszabályban meghatłírozott esetekben kĺiteles) K<izfeladat
Szolgáltató je|enSzerződésben vá||a|t kötelezettségei teljesítését _ saját maga vagy szakértó
bevonásával _ ellenőľizni.

||.2. A Közfeladat Szolgáltató kĺjteles az e||enőtzés soľán Megbíző képviselőivel (ideéľľve
Megbízó által Megbízott szakéľtőket is) együttműködni, számukľa minden az e||enőrzés



elvégzéséhez ésszeriien sztikséges illetve jogszabźt|yokban előírt jogok és kötelezettségek
elLźtásźthoz sztiks é ge s információt és tĺĺmo gatást me gadni.

l 1.3. Az ellenőrzéstvégző személy k<itęles:
- a helyszíni ellenőrzést annak megkezdése előtt
bejelenteni a Kĺjzfeladat Szolgáltatő vezetojének,
ellenőrzés eredményességét,
- amegbĹzó levelet bemutatni,

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

- megállapításait tárgyszeraen, a va|őságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a
jelentéstervezetet, valamint _ a Közfeladat Szolgá|tatő vezetője źita|' ajelentéstervezetre tett
észrevételeinek egyeztetését követően _ a végleges jelentést a Megbízőnak és a KiĺzfeIadat
S zo l gáltató v ezetój ének megkül deni,

Az el|enor zést v égző személy j o gosult:
- az ellenőrzés tárgyźthoz kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektľonikus
adathordozón táľolt adatokba _ külön jogszabáIyokban meghatźnozott adatvédelmi előírások
betaľtásával _ betekinteni, azok'rő| másolatot, kivonatot készíteni,
- aKozfe|adat Szolgáltatő vezetőjétó| éslvagy baľmely a|ka|mazottjától írásban vagy szőban
felvilágosítást, infoľmációt kéľni.

||.4. A Közfeladat Szolgáltatő vezetője, illetve dolgozója jogosult:
- az ellenőr megbiző levelének bemutatasát kéľni, ennek hiányában az egyittmfüödést
megtagadni.
- azellenőrzésitevékenységnéljelenlenni,
- az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a he|yszínen vagy
íľásban 8 (nyolc) napon beltil észľevételt tenni.
köteles:
. az ellenőľzést végző kéľésére, a rendelkezésére bocsátott dokumentáció teljességéről
nyilatkozni,
- az ellenőľzés megállapításai, javaslatai a|apjźn köteles intézkeđési teľvet készíteni,
melynekvégrehajtásárő|aMegbízőttájékoztani.

11.5. A Megbízót közvetlenül, a Kĺizfeladat Szolgźitatőt kĺizvetetten érintő kiilső ellenőľzés
esetéľe aKozfe|adatSzo|gá|tatőkötelezettséget vá|IaI ajelen szerzőđéstargyźxa| <ĺsszefüggő
adatszo|gá|tatásra, infoľmációnyújtasra. Tudomásul veszi, hogy külső ellenőľzés soún á|tala
szolgáltatandó adatok, infoľmációk nyujtásáért, az źůta|a szo|gźitatott adatok, infoľmációk
valőđiságáéľt, teljes köniségéért a felelőssége aMegbízó mellett fennáll.

KAPCSoLATTARTÁs

|2.|. Je|enSzerződéssel, illetve annak teljesítésével összeftiggésben Felek nyi|atkozataikat
rövid úton kézbesítve vagy postai úton írásban, illetve a Szerzodésben meghatározoÍt
esetekben elelĺtronikus úton, e-mail foľmájában kötelesek közölni. A Szerződéssel
kapcsolatos nyilatkozatokat Felek az a|ábbi képviseleti címľe kötelesek eljuttatni:

Megbiző részérő|:
Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľos onkormźnyzatźnak cimezve, a Polgáľmesteri
Hivatal Y agyongazdálkodási és Uzemeltetési Ügyoszt źiyához
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
gazda|kođas@jozsefvarcs.hu



Közfeladat Szolgáltató ńszéró|:
Józsefuarosi Közössé gí HázakNonprofit Kft-nek címezve
1084 Budapest, Mátyás tér 15.

info@kesztyugyaľ.hu

12.2. Kapcsolatt artźlsta kij elölt személyek:

Megbizőrészérő|: YagyongazdálkođásiésÜzemeltetésiÜgyosztá|yvezetóje
elektľonikus eléľhetőség: gazda|kodas@jozsefuaros.hu
tel.szám: 459-2567

Szolgáltató részéro|: Szolgáltató ügyvezetője
elektľonikuselérhetőség: info@kesztyueyaľ.hu
te|.szźtm: 788-1344

13. Szerződó Felek telefonon, illetve szóban kĺĺzölt nyi|atkozatokat csak kivételes,
indokolt esetben tekintik szerződésszeillnek. A szóban közĺilt nyilatkozatok közlésének tényét
anyi|atkozattevőkcitelesszükségeseténbizoĺyítalĺ,igazo|ni.

szüRx.oDn s ro oľnLI HATÁLYA, MoD o sÍľÁs

|4.|. Felek jelen Szerződést (szolgáItatás időtaľtama) hatáĺozott időtaĺtamľa hozzźl< Iétre,
2019. szeptembeľ 30. napjáig. A szolgáltatas kezdő napja:2015. mrírcius l.

1 4.2. A Szerzőđés kizań|ag Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

I4.3. Ha jogszabályvćĺItozás miatt a Szeľződés valamely rendelkezésének vagy
ľendelkezéseinek módosítása válik sztikségessé, akkor Felek ktitelesek anól késedelem nélkül
taľgyalásokat kezdeni.

1ZB,PZ/őDE s ľĺB c s ztrľľnľn sn

15. A Szetzőđést báľmelyik Fél jogosult legalább 60 napos felmondási idő tűzésével
rendkívüli felmondas útján felmondani, ha a másik Fél a jelen szerződésben vállalt
ktitelezettségét súlyosan séľti (szerződésszegés). Súlyos szęrződésszegésnektekintendő:
- a Közfeladat Szolgáltató a szerződésben vállalt kĺitelezettségét nem teljesíti, és e
mulasztását aMegbiző felszólításától számított 30 napon belül nem orvosolja
- a Közfeladat Szo|gźitatő nem a szerződés 2.2. poĺtjában foglaltak e||átásźrahasznźija
fel a költségtéľítést
- haľmadik személy kéľelméte a birőság előtt a Kozfe|adat Szolgáltató ellen csőd-,
fe|számo|ási vagy cégtöľlési eljĺĺrás indul,
- aMegbízó a szeruődésben vállalt fizetési kĺitelezettségét annak esedékességekor nem
teljesíti, és ez a Kĺizfeladat Szolgáltató kĺitelezettségeinek teljesítését ellehetetleníti.

Tekintettel a szo|gźitatások folyamatos fenntaľtásához fflződó taľsadalmi éľdekekre, a
Közfeladat Szolgáltató kĺitelezettséget vźi|a| aľra, hogy a ľendkívĺili felmondás jogłának

bármely fé| tészétól való gyakorlása esetén taľgyalásokat fo|fiat' és megállapodik a
Megbizőva| a minimálisan elégséges szolgáItatźtsok nyújtásaĺól, annak feltételeiről. A
minimálisan elégséges szo|gá|tatźtsokat olyan ésszeríí hataridőn keresztül teljesíti, mely
elegendő aMegbíző szźlmźra a megszűnt szerzođés helyettesítésére.



VEGYES RENDELKEZESEK

16. Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzajaru|ása nélkti]
Szętződésbo| eredő jogait engedményezni vagy a Szerződésből eredő jogait
kötel ezetts é geit átruhazní.

17. ASzerződésre, vďamintazazza|kapcsolatos jognyilatkozatoka és egyéb közlésekľe a
magyar jog u iľanyadó. Felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerzőđésből eredő vitás
kérdések rendezésében közvetlen egyeztetést kísérelnek meg elsőként, majd fiiggetlen
szakértő véleményét fogadjak el, amely szakértő kijelölését együťtesen teszik meg.

18. Felek a jelen szerzőđésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgĺĺľi Tĺlrvénykcinyvről
sző|ő 2013. évi V. törvény, Magyarország helyi önkoľmányzatairóI szóló 20|l. évi
CLxxxx tĺirvény, az egyesiilési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
miĺködéséről szóló 20I|. évi CL)O(V törvény és az államháztartásrő| szőLő 20|1. évi CXCV
törvény ľendelkezéseit tekintik iranyadónak.

19. A Felek között 20|4. október 01. napjan aláíľt k<izszolgźl|tatási szerződést jelen
szeruődés a|áirásáva| közös megegyezéssel megsztintetík, azza\, hogy a közfeladat e||átása
folyamatos

20. Felek jelen szerzőďést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóvahagyólag irtźt< a|á 5 egymással egyező példanyban.

Buđapest, f0|5. februaľ

a
és

Budapest Fővaľos VIII. keľĺilet
Józsefu aro si Önkorm tny z-at

képviseletében
dr. Kocsis Máté polgármester

Megbíző részéről

Józsefu iíro si Közössé gi Hazak
Nonprofit Kft.

képvise1etében
Kovács Baľbaľa ugyv ezeto

Közfeladat Szolgáltató ńszér o|

A SZERZODES MELLEKLETEI

1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:
tźhLźzatban)
3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet

Szolgáltatasi leírás
Költségtérítés szźlmítátsi módszere (kĹilön dokumentumban excel

IJ z|eti terv (kĹilön dokumentumb an)
Eves jelentés





4l3. számű előteľjesztés 1. számú mellékletének 1. számű melléklet cseľéje

sZoLGÁLTATÁSI rBÍnÁs

1. Üdĺiltetés szervezés, eľdei iskola (önként vállalt feladat)

A Magyarkúton található ingatlan-együttesekben az onkormanyzat feĺlrftntásában műkĺjdő
oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegú tuľnusokban történo
tźlborońatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények
kciaisztviselőinek és koza|ka\mazottainak üdültetése, továbbá a káptalanfiiľedi
gyeľmektáborban idény jelleggel, a jőzsefvárosi oktatási intézményekben tanuló gyeľmekek
csoportos és turnusos iidültetése, a jőzsefvźlrosi közalkalmazottak és köztiszwiselők családi és
felnőtt üdültetése.

Magyarkút:

Támogatott: 100 diák, 10 kíséľő

onkĺiltséges: 0 nap

Vállalkozói: 0 nap

2. Józsefuáľosi oktatási-nevelési ĺntézmények tanulói ľészéľe nyáľĺ szabadidő
foglalkozás szeľvezése étkezés biztosításával (iinként vállalt feladat)

- nyáľi szabadidő foglalkozás szewezése, bonyolítása étkeztetéssel: anyári időszakban
(iskolazaľástól 10 héten keľesztiil) minden munkanapon józsefuárosi oktatásĹnevelési
intézmények tanulói részére szervezett foglalkozás, arészvételi díj ingyenes.

Részvételi arány: atźlbor teljes idejére minimum 150 fő

3. Szociális gondoskodás

a) adományok gýjtése, fogadása, osztźsa (önként vźi|a|t feladat)

LÉLEK programhoz kapcsolódó adomány gyűjtés, raktározźs. A szolgáltatás felajrínlás
a|apj źn folyamato san bizto sított.

b) fog|a|kozás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása (kötelező feladat)

- foglalkoztatáselősegítésétcé|zőprogramok:

Számítástechnikai képzések, Hátrányos helyzetu nők integľáciőját cé|ző pľogram' tréningek
heti ľendszerességgel' alkalmanként min. 6 fo

- á||ásbörze szervezése:

évi2 a|ka|om, alkalmanként min. I20 fó ľészvételével biztosított rendezvény

Íi.j t[üil ĺĺ n!e- L?

vidaknecs
Ceruza



- áIIáskeresői klub működtetése:

heti minimum 1 alkalommal, álláskereséshez szükséges eszkĺjzĺik biztosítása szak'naĺ
tanácsadással, alkalmanként min. 6 fő

- mentoľ pľogľan:

hétköznapokon naponta fę|ztlrkőnató, valamint magántanulói státuszban lévő gyermekek
mentorálasa, min. 6 fo

- kozfogla|koztatásban valő részvétel (külĺin megállapodźs a|apján)

- kozéľdekú munka fogadása (folyamatos, a felmerült igénynek megfelelően)

4. kultuľálĺs, kiizmĺivelődési és tuľizmussal kapcso|atos feladatok ellátása

a) szabadidőfoglalkozás,készségfejlesztés (önkéntvállaltfeladat):

minden hétköznap délutan a lakosság szźlmźra bíztosított kézmúves' sport és kciz<isségi
progľamok biztosítása, min. 6 fő

b) közösségi színt& (ĺ]nként vállalt feladat):

heti egy alkalommal rendezvények, nyitott programok biztosítása a Kesztlĺgyaĺ Közösségi
házban, min. 30 fő

c) zász|őgylljtemény(önkéntvállaltfeladat):

ingyenes, bárki szźmáľa nyitott kiállítás, Kozszo|gá|tató fęladata a kiti|itás népszenĺsítése,
iskolai csopoľtok szervezése (évi 10 csoport)

d) Józsefuarosi Galéria működtetése (kötelező feladat):

kiállítások szervezése lebonyolítása évi minimum 5 alkalommal,

egyéb lakossági közcisségi ľendezvények szervezése (például gyeľmeknap, kaľácsony)
alkalmanként minimum 30 fő

rendezvények szervezése (önként vźt||a|t feladat): lakossági nagyrendezvények kenileti
központi ľendezvények biztosítása minimum 2 alkalommal.

e) onkormányzatircndezvényekszeľvezése: (kötelezőfetadat)

állami iinnepek, 8 alkalommal

önkormányzati tinnepek: 14 alkalom

ágazati iinnepek l4 alkalommal,

kittintetéshez kapcsolódó ľendezvények szerv ezése: 4 alkalom



5. keľületi ktizéleti lap, tinkormányzati honlap műktidtetése

a) keriileti kĺĺzéleti lap mfü<idtetése (önként vállalt feladat)

évi legalább 42 a|ka|ornmal, 16 oldal teľjedelemben,52 000 db újság keľĹilterjesztésre

b) önkormányzatihon7apmfüödtetése (kötelezőfeladat)

j ozsefu aro s.hu honlap folyamatos üzemeltetése, fej lesztése

c) PR tevékenység, kommunikáció (ĺinként vźĺ|La|t feladat)

kĺizponti kommunikáció, lakossági tájékoztatő füzetek, online tźĄékońatők, facebook, online
egyéb felületek, plakátok, molinók (a felmeľĹilt igényeknek megfelelően)

6. helyi vállalkozásfejlesztés segítése (tinként vállalt feladat)

Yá|Ia|kozźlsoknak a vá|Ialkozźs elindításával összefüggésben ľendezvények, programok
szewezése, helyszín biztosítása a rendeményekhez.

Inkubációs pľogramok, évi 10 ľendezvény, min 30 fő

közösségi programok évi 10 alkalom, min 30 fő

7. spoľttal és szabadidős ľendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása (kiitelező
feladat)

a) helyszín bizosítása Mátyás tér 15., Dankó utca 18., Sport udvaľ nyitva tartása

8. nemzetiségi ůigyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (kiitelező feladat)

a) nemzetiségi rendezvények, Ĺinnepek részéľe helyszín biztosítása

Jelentkezés a|apjźn folyamatosan biztosított

\,
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