
3. szźm,Úmelléklet

okirat száma: 80 l 95 1^/íi 1

Módosító okirat
A Józsefuáľosi Intézményműködtető Kĺĺzpont 2013. december fO. napján kiadott a Budapest
Jőzsefvfuosi onkormźnyzat Képviselő testülete 475120ir3. (Xil.18.i számú hatfuozatćtva|
elfogadott alapító okiratát az á||amhálztartásrói sző|il 20|1. évĺ CXCV. tiirvény 8/Á.. $-a
alapján a kiivetkezők szeľint módosítom:

1. Az a|apítő okirat 1. pontja _ mely a módosított okiľat 1.1. pont alatt szeľepel -
helyébe a következő szöveg lép:

1.1. A költségvetési szerv

1.1.l. megnevezése: Józsefuiĺrosi Intézménymĺĺködtető Kĺĺzpont
|.l.2. rövidített neve: JIK

2. ł'z a|apító okirat 2. pontja _ mely a módosított okiľat 1.2. pont alatt szerepe| -
helyébe a kiivetkező sziiveg Iép:

1.2. A költségvetési szeľv

|.2.|. székhelye: l082 Budapest, Baross u. 84.

1.2.2. telephelyei:

te I e p he Iy me gnev e z ĺt s e telephely címe
II Gyerek-Virág Napkiizi otthonos óvoda 1082 Budapest Baross u. I I l/b.

aL
Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda
Tagĺívoda

1082 Budapest, Baross u. 9l-93.

3 Kincskereső Napközi Otthonos óvoĺIa l089 Budapest, Bláthy ottó u.35.

4 Váľunk Rád Napközi Otthonos Ovoda I086 Budapest, Csobánc u. 5.

Napsugár Napktizi otthonos ovoda l086 Budapest Dankó u. 31

6 Koszoľú Napktizi otthonos ovoda l086 Budapest, Koszorú u. l4-l6.
1 Hétszínviľág Napközi otthonos óvoda 1081 Budapest, Kun u. 3.

I Mesepalota Napközi otthonos óvoda l085 Budapest, Somogyi Béla u.9-l5.
9 ľÁ-ľr-ra Napközi otthonos ovoda l088 Budapest Rákóczi út 15.

l0 Pitypang Napközi otthonos ovoda 1087 Budapest, Százados út l4.
1t Sziváľvány Napkiizi otthonos ovoda 1083 Budapest, Szigony u. 18.

t2
Szivárvány Napktizi otthonos óvoda
Tagóvoda

1083 Budapest Tĺimő u. 38/A.

l3 Százszorszép Napktizi Otthonos óvoda l 086 Budape st, Szíiz u. 2.



I4 Napľafoľsó Nanközi Otthonos Ovoda 1084 Budapest, Tolnai Laios u. 7-9.

15
Katica Błilcsőde és Napközi otthonos
Ovoda

1089 Budapest, Vajda Péter u.37 .

l6 Deák Diák Altalános Iskola 1081 Budapest' II. János Pá|pátpatér 4.

t7 Losonci téľi Altalános Iskola l083 Budapest, Losonci tér 1

18
VIII. Keriileti Németh Lász|ő Álta|ános
Iskola

l084 Budapest, Német u. 14.

I9
Vajda Péteľ Ének-zenei Ált"láoo* és

Snortiskola
1089 Budapest, Vajda Péter u. f5-3|.

f0 Lakatos Menyhért Józsefuáľosĺ,Ąltalános
Művelődésĺ Ktiznont

1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8.

21
Józsefváľosi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Altalános
Iskola

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 1l-15.

3. Az a|apitő okiľat 3. pontja _ mely a módosított okiľatban2.1. pont alatt szeľepel.

4. Az a|apító okiľat 4. pontja _ mely a módosított okiľatban 3.1. pont alatt szerepel.

5. Az a|apítő okiľat 7. pontja - mely a mródosított okiľatban 4.5. pont alatt szeľepel.

6. Az a|apítő okirat 8. pontja _ mely a módosított okiľatban 4.|.,4.2, 4.3.' 4.4.' 4.6.

pont alatt szeľepel _ helyébe a ktivetkező lép:

4.|. A ktĺltségvetési szerv kozfe|adata:

A VIII. kerület tertiletén ta|á,|hatő köznevelési intézmények funkcionális feladatainak
e||átása, az étkeztetés biĺosítása állami és önkormányzati fenntartású intézményekben.
Az óvodák esetében, mint ĺinkormányzati fenntartású intézmények, gazdálkodási
feladatok ellátása.
o nko rrnány zati f ęĺlrĺtaĺtá s ú intézmények :
. Gyerek-Viľág Napközi otthonos ovoda
o Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda
. Katica Bcĺlcsőde és Napközi otthonos ovoda
. Kincskereső Napkĺizi otthonos Ővoda
. Koszorú Napkĺizi otthonos ovoda
. Mesepalota Napkĺizi otthonos ovoda
. Napľafoľgó Napközi otthonos ovoda
o Napsugáľ Napkĺizi otthonos óvoda
. Pitypang Napközi otthonos ovoda
. Százszorszép Napközi otthonos óvoda
. Szivárváĺy Napkĺizi otthonos ovoda
. ľÁ-ľI-ra Napközi otthonos óvoda
. Várunk Rád Napközi otthonos óvoda
A felelősségvállalás és az egymás közĺjtti munkamegosztás ĺendjét együttműkodési
me g ál l ap o d ás szab á|y ozza.



Allami fenntartiĺsú intézmények:

o Deiĺk oiák Általános Iskola
. Losonci Téri Általános Iskola
o Budapest VIII. Keľtileti Németh Lźsz|őÁltal.ános Iskola
o Molniĺr Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
o Lakatos Menyhét Általános Iskola és Gimnazium
. Józsefuiírosi Egységes Gyógypedagógiai MóđszertaniIntézmény és Általános Iskola

Az á||ami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények
ko zétkeztetésének b i zto s ítás a az a|ábbi i nté zményre vonatko zó an :

. Raoul Wallenbeľg Szakközépiskola és Szakiskola

4.2.

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- Az intézmény fó feladata a kozfe|adatot ellátó köznevelési intézmények szakmai
feladatel|átásához sztikséges eszközok beszerzése' a kozétkeztetés ellátása, a pénzugyi-
számvitelĹ gazdálkodási-tervezési feladatok ellátása.

4.5. válla|kozási tevékenység fe|so lratára:

A vállalkozĺsi tevékenység arányának fe|só határa a koltségvetési szerv kiadásaiban 0%.

7. Azalapító okiľat l1. pontja a módosított okiľat 5.1. pont alatt szeľepel.

8. Az alapító okirat 12. pontja a módosított okiľat 5.2. pont alatt szerepe|.

9. Az alapító okirat bevezető része, az 5.,6.,9., l0., 13. pontja elhagyásra keľiil.

Jelen módosító okiratot2015.június 15. napjától kell alkalmazni.

Budapest, fUI5.junius .....

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgrĺrmesteľ

A költségvetési szerv Íőtevékenysésének á||amháńartási szakásazati besorolása:

szakágazat száma s z akágaz at me gnev ez é s e

I
841111 Kormányzati és önkorm ány zati intézmények ellátó, kisegítő

szolsálatai

4.4. A k<iltségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti mesielölése:
ko rmányz at i funkc ió s z ám ko r manyz aĺ i fun kc i ó me Pn ev e z é s e

0 I 3360 Más szerv ĺészérę végzetĹ pénzĹigyi-gazdálkodási,
ĺizeme|tetési' esyéb szolsáltatások

z 0960 I 5 Gvermekétkeztetés közneveI és i intézménvben

J 09602s Munkahelyi étkeaetés koznevelési intézménvben





4. szźlmtl melléklet

okiľat száma: 80 1 95 1/A/1

Alapító okirat
módosításokkal egységes szętkęzętbe foglalva

Az áů|amháztaľtásľól szóló f011. évi cxcv. ttirvény 8/A. $-a alapján a Józsefváľosi
Intézményműkiidtető Központ a|apítĺó okiľatát a következők szeľint adom ki:

1. A kö|tségvetési szeľv
megneve zése, székhe|ye' telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Józsefuárosi Intézménymiiködtető Központ

I.I.2. ľövidítętt neve: JIK

I.2, A koltségvetési szeľv

1.2.I. székhelye: l082 Budapest, Baľoss u. 84.

1.2.2. telephelyei:

telenhelv mesnevezése telephelv címe

I Gveľek-Viľáe Napktizi otthonos óvoda l082 Budapest. Baľoss u. 111/b.

2
Gyeľek-Viľág Napktizi Otthonos óvoda
Tasóvoda

1082 Budapest, Baross u.91-93.

aJ Kincskereső Napkłizi otthonos ivoda 1089 Budaoest. Bláthv ottó u. 35.

4 VáľunkRád Napktizi otthonos óvoda 1086 Budaoest. Csobánc u. 5.

5 Napsugáľ Napkiizi otthonos óvoda 1086 Budaoest. Dankó u.31

6 Koszoľti Napkiizi otthonos óvoda l086 Budapest, Koszorú u. 14-16.

Hétszínviľáe Napktizi Otthonos óvoda 1081 Budapest. Kun u. 3.

8 Mesenalota Naoközi otthonos ovoda l085 Budapest. Somogvi Béla u. 9-15.

9 TÁ.TI-KA Napktizi otthonos óvoda 1088 Budapest. Rákóczi út 15.

l0 Pitvoanp Nanktizi Otthonos Ovoda 1087 Budapest.Szźnados út 14.

ll Sziváľvánv Napkiizi Otthonos ovoda 1083 Budapest" Szisony u. 18.

t2 Sziváľvány Napktizi otthonos Ovoda
Tasóvoda

1083 Budapest, Tömő u. 38/A.

13 Százszorszép Napkiizi otthonos ovoda 1 086 Budapest, Szuz u. 2.

I4 Napľafoľgó Napktizi otthonos óvoda 1084 Budapest. Tolnai Laios u. 7-9.

15
Katica Bölcsőde és Napktizĺ Otthonos
óvoda

1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.

16 Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest.II. János Pál r,źlľ,atér 4'

t7 Losoncĺ téri Áltatános Isko|a l083 Budapest. Losonci téľ 1



18
VIII. Keľületĺ Németh László Altalános
Iskola

1084 Budapest, Német u. 14.

I9
Vajda Péteľ Ének-zenei Általános és
Snoľtiskola

1089 Budapest, Vajda Péteľ u. 25-31

20
Lakatos Menyhéľt Józsefuáľosi Altalános
Míívelődési Köznont

1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8.

21
Józsefváľosi Egységes Gyógypgdagógiai
Módszertani Intézménv és Altalános
Iskola

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.

2. A ktiltségvetési szeľv
alapításával és megszíĺnésével összefüggő ľendelkezések

f'I. A költségvetési szerv a|apitásźnak dátuma: fIlf . december 10.

3. A költségvetési szeľv iľányítása' felügyelete

3 ' 1. A költségvetési szerv irányitő szervének/felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testi.ilete

3 .I.2. székhelye: 1 082 Budapest, Baross u, 63.67 .

4. 
^ 

kö|tségvetési szeľv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A VIII. keľĹilet teľĹiletén ta|á|hatő köznevelési íntézmények funkcionális feladatainak
e|Iźtása, az étkeztetés biĺosítása állami és önkormźnyzatí fenntaľtású intézsnényekben.
Az óvodfü esetében, mint önkoľmányzati fenntaľtású intézmények, gazdálkodási
felađatok ellátása.
onkoľmanyzati fenntaľt ź.sis' intézmények:
o Gyeľek-Viľág Napkĺizi otthonos óvoda
o HétszínvinĘ Napkĺizi otthonos óvoda
o Katica Bcjlcsőđe és Napközi otthonos ovoda
o Kincskereső Napközi otthonos óvoda
o Koszorú Napközi otthonos ovoda
o Mesepalota Napk<izi Otthonos Ovoda
o Naprafoľgó Napközi otthonos óvoda
o Napsugaľ Napkĺizi otthonos óvođa
o Pitypang Napk<izi otthonos óvoda
o Szźzszorszép Napközi otthonos óvoda
. Szivárvźny Napkcizi otthonos óvoda
o TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda
. Váľunk Rád Napkĺizi otthonos Ővoda
A felelősségváIIalás és az egymás közĺjtti munkamegosztás rendjét együttmfücidési
me gállapo d ás szab áIy o zza.



Allami fenntaľtású intézmények:

o Defü Diak Ákalanos Iskola
o Losonci Téľi Általános Iskola
o Budapest VIII. Kerületi Németh Lász|ő Altalanos Iskola
o Molnĺáľ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási NyetvtÍ Altal'ános Iskola
. Vajđa Péter Ének-zenęi Általanos és Sportiskola
o Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnazium
o Józsęfuarosi Egységes Gyógype dagőgiaiMódszeľtani Intézmény és Általanos Iskola

Az źilranť- intézményfenntaľtó k<lzpont által fenntaľtott nevelési-oktatási intézmények
kozétkeztetésénekbiztosításaaza|ábbiintézményľevonatkozóan:
. Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola

besoľolása

4.3. A koltségvetési szeľv alaptevékenysége:

- Az intézmény fó fe|adata a közfeladatot ellátó köznevelési intéznények szakmai
fe|adate||źLtźlsához szükséges eszközök beszeľzése, a közétkeneÉs e||źttźlsa, a pénzügyĹ
számvitelĹ sazdálkodásĹtervezési feladatok ellátása.

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, mrĺködési területe:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzatközigazgatási területe.

4.6. vállalkozási tevékenység felső hatara:

Avá||a|kozási tevékenységarźtĺyźlnak felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban 0%.

5. A kiiltségvetési szeľv szervezete és míĺködése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szeľv vezetójét a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi Önkormányzat
Képviselő-testii|ete nevezi ki, menti fel vagy megbizását visszavonja a k<jzalkalmazottak
jogállásáról sző|ő |992. évi XXXil. törvény, valamint a közalkalmazottakjogállásáľól szóló
I99f. évi xxXIII. törvény végľehajtásáról szóló 77lI993. (v.12.) Korm. rendelet

figyelembevételével. Az intézmény vezetője magasabb vęzeto beosztású köza|ka|mazoÍt,

4.2. A költsésvetési szerv nek államházt artěsi szak

szakósazat szóma s zakdsaz at megnev ezes e

I
84TII7 Kormtny zati és önkorm ény zati intézmények e|lźtő, ki se gítő

szo|sźL|atai

4.4. A kĺjltsésvetési szerv funkció szerinti megleIölése:

korm ónvzati funkció szam kor mónv z at i funkc i ó m e gn ev e z é s e

I
013360 Más szeľv részére végzett pénzíigyi-gazdálkodási,

üzemeltetési' esyéb szolgáltatasok

2 096015 Gvermekétk eďetés köznevelési intézményben
a
J 0960f5 Munkahelvi étkeztetés köznevelési intézményben



tekintetében a munkáltatói jogokat a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testĹilete, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakoľolja.

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:

A JIK műkĺjdését és szervezeti felépítését a mindenkoľ hatályos a Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott Szervezeti és Műk<jdési
Szabá|vzatatarta|mazza'

6. Záłrő ľendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015' június 15. napjától kell alkalmazni,ezze| egyidejiĺleg a költségvetési szerv
2013. december 20. napjátnke|t,475lf013. (xII.18.) okiľatszámú a|apítő okiľatot visszavonom.

Budapest, 2015.június . . ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

.z. A költsésvetési szervnél alkalmazásban álló lszon

fo slalkoztatás i i o gvis zonv i osviszonvt sząbáIvozó i osszabóIv

I

köza|ka|mazotti j o gvi szony 1992. évi xxxu. törvény, valamint a közalkalmazot1ak
jogállásaról szóló 1992. évi XXKII. törvénynek
végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet
szerint

2 mesbízási iosviszonv Polsáľi törvénvkönwről szóló 2013. évi V. tcjrvénv

J munkaviszonv a munka tĺjrvénvkönwéro| sző|ő 2012. évi I. törvénv



t. u .no[ŁLt

Közszolgáltatási Keľets zerzÍi dés

1. Szeľződő felek

Jelen Kozszolgáltatási Keretszerződés

létľejött egyrészről'

a Budapest Főváros VIII. keľü|et Jőzsefváros Onkormányzata (székhe|y: 1082 Budapest, Baross

u. 63-67., törzskonyvi száma: 735715 nyilvántaľtó hatóság: Magyar Államkincstár, adőszám:

15735715-2-42, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint megbízó (a továbbiakban:

onkormányzat),

másrészről,

a KISFALU Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Koľlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név:

Kisfalu Kft., székhely: 1083 Budapest, Losonci u. 2., cégjegyzékszám: 0I-09-f65463; ađőszám:

10857l19-2-42,) a társasági formaváltásának bejegyzését követoen a jogutódként létľejĺivo:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. képviseli: dr. Pesti Ivett ügyvezetoligazgatőság elnoke,

mint kozszo|gźĺLtatő (a továbbiakban; Közszolgáltató) (onkormányzat és közszolgáltató a

továbbiakban: Felek) köz<jtt az a|ábbiakban foglaltak szerint.

f. Előzmények

A Magyarorszźtghe|yi ĺinkoľmányzatairól sző|ő 20| l. évi CLXXXIX. tĺirvény (a

továbbiakban: Mtitv.) vonatkozó rendelkezései alapján azonkormányzat a közfeladatok

biĺonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátásával jelen keretszerzódésben a

Közszolgáltatőt bizza meg. A közszolgá|tatási feladatok címzettjét, az önkormányzat a

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásáról szóló 66lf0|f. (XII.13.) önkormányzati ręndelet 3. mellékletében jelen

keretszerződés tárgyát képező feladatok e||źtására fe|hata|mazza és nevesíti, mint a

kizárólagos feladateIIátót.

Felek a Közszolgáltatási Keretszerződést (továbiakban: Keretszerzódés) illetve ęnnek keretein

bęltil az adott kozszolgáltatási feladatokľa vonatkozóan az ađott közszo|gá|tatási feladat

fe|adatę||átźtsára vonatkozó Éves Közszo|gä|tatási SzerződésétJszerződéseit (továbbiakban:

Éves Szerződés) az Euľópai Unió mtĺkodésérol szőIő szerzodés 106. cikke (2) bekezdésénęk

az á|talénos gazdasźryi érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára

kozszolgá|tatás ellentételezése formájában nýjtott állami támogatásľa való alkalmazásárő|

sző|ő }}|f/f|ĺEU bizottsáryi hatźlrozat (HL L ,1., f0|2. 1. 1 13 - l 0. o.) rendelkezéseinek

figyelembevételével kötik meg. Jelen keretszerződés tartaImáú a fęlek a Miniszterelnöki

Hivatal mellett miĺködő Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) źLltta| közzétett a

kozszo|gá|tatÁsokért nýjtott ellentételezésre vonatkoző szabźiyokľól szóló tájékoztatőja

a|apj án hatźr ozták meg.

Felek rogzítik, hogy aKozszo|gáltató jelen keretszerződés keretei között az tnkormányzaÍta|

megkĺitott Éves szeľződéseit jelen szerződés 1-5. sz. mellékletei tarta|mazzák,

A f||flf|ĺEU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az e|lentéte|ezés

mértéke közszo|gá|tatási feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót.
2.3
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A jelen Keretszerződésbęn megbatározott, és a Közszo|gá|tatő á|ta| ellátott k<izszolgáltatási

feladatok a I}IflfItEU bizottsági hattlrozat szerinti általános gazdasági éľdekÍĺ

szolgáltatásnak minősiilnek, amelyekĺe a vonatkoző jogszabźt|yok az irányadóak. Felek e

jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kötik meg a Szerződést.

Felek rögzítiĺĺ, ilogy a Keretszerződésiręĺi - a Kĺ'ilön Jogszabályokkal összlrangban -

meghatározzźlk a Közszolgźitatőt terhelő általános Kozszo|gá|tatási Kĺitelezettség tarta|mát,

mennyiségi és minőségi paramétereit, területi és időbeli hatá|yát, valamint a közszolgáltatási

feladatellátáséľt az Önkormányzat á|ta| nyujtott anyagi juttatás (kompenzáció) kiszámításának

általános alapelveit.

Felek jelen Kerętszęrzodés keretei kozött az Évęs Szerzodések 1. számú mellékletében

rogzítik azon egyes Kompenzációknak a ménékét, kiszámításának módját, valamint

kifizetésének módját és feltételeit, amelyet az tnkormányzat. nyíjt a Kozszo|gáItatőnak az

Éves Szeľződésękben meghatározott Közszolgáltatási Kötelezettség Közszolgtl|tato tllta|i

teljesítésének ellentételezéseként annak érdekében, hogy a Kozszolgáltatási

Kötelezettségekből ęredő kö ltségek fedezete biztos ított legyen.

2.7 Felek jelen Kerętszerzodésľe tekintettel' annak keretin belül, de külön megállapodásokban

rögzítik a Közszolgáltatási Kötetezettséggel összefliggésben az onkormányzat tita|
Közszo|gźt|tatónak eseti alaporr nyűjtott, a Számviteli torvény alapján bęrulrázási cél'ú azon

támogatásokat, amelyek alapjáli meghatáľozott munkák az Önkormányzat tulajdonában lévo

ingatlanokon kęrülnek elvégzésre és üzembe helyezésükkel megváltoz1k az ingatlanok értéke.

3. Eľtelmező ľendelkezések

Fogalom meghatáľozások
ASzerzódésben az alábbi nagy kezdőbetĺÍs fogalmak és kifejezések a kovetkezőjelentéssel bírnak:

2.6

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Belső Szabá|yzatok a Kozszo|gá|tatő á|tal a Jó Szakmai Gyakorlattal és a Külön
Jogszabályokkal összhangban a Kozszo|gá|tatási Kötelezettség körébe tartoző

tevékenységekkel kapcsol atban készített be l ső szabál y zatok;

Kłizbeszeľzési Szabáiyzat a Kozszo|gá|tatő źita| készített és a Kozszo|gźiltatő

ügyvezetője ligazgatősźrya ál|ta|jóváharyott szabáIyzat, amely a jelen szerzodésben rögzített

közfeladat e||źtásához igénybe venni kívánt vźú|a|koző kivá|asztźsának szabá|yait rögzíti a

közbęszerzésekľől sző|ő f0|1. évi CVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Kbt.)' illetve a

mindenkor hatályos Kbt.-vel összhangban;

Egyéb Tevékenység KozszolgźL|tatő źL|ta|, annak társasági okirataival összhangban, a

Kerctszerződés 5.1 pontjában (Kôzszolgáltatasi Kötelezettség) meghatźtrozott, i||eťve az

Eves szerzódésekben ľészletesen tétę|ezett Kőzszo|gtitatási Kötelezettsége körén, azaz a

Közszolgáltatási Tevékenységen kívĺil végzett egyéb tevékenység;

Egyéb Tevékenység Nyeľesége: az Éu"s szerződésekben részletesen téte|ezett

Kozszo|gáitatási Kötelezettsége körén, azaz aKozszo|gá|tatási Tevékenységen kívül végzett

egyéb tevékenység nyeľesége;

Előiľányzott Kompenzáció az Önkormányzat tźrgyévi költségvetésében előirányzott, a

Keretszerződés 7.4 pondában (Az Előirányzott Kompenzáció meghatározasa) foglalt eljárás

a|apjźn megállapított, atźrgyévbenKozszo|gáltatónak e|őfuányzott Kompenzáció;



(Đ Éves Műkiidési Je|entés Kozszo|gá|tatő által a Keretszerződés 8.1 pontjában

(Kozszotgóttató beszámolasi kotelezettsége) foglaltak szerint a Közszolgáltatási

Kötelezettség teljesítéséről az onkormínyzatnakévente készített besámoló;
(g) Jó Szakmai Gyakoľlat azon folýonosan változó gyakorlat, módszerek, műszaki eljárások

és normák összessége' amelyet az Eurőpai Unióban, általánosan elfogadnak és széles

korben alkalmaznak;
(h) Jogos Kompenzációigény azon összeg, amelyre Közszo|gá|tatő az źita|a a jelen

Keretszerződés és az Éves Kozszo|gźt|tatási Szetzódés alapján egy adott naptári évben

ténylegesen teljesített Közszolgáltatási Kĺjtelezettség ellentételezéseként jogosult, és amely

az adoÍt évet követoen évente utólag a Keretszerzódés 7.,I. pontjában (Eves Elszámolás)

foglaltak szerint kerül meghat ározásra;

(Đ Kifizetett Kompenzáció a tárgyévben aZ Eloirányzott Kompenzáció a|apjźĺn

Közszolgáltatónak az tnkormányzat tárgyévi költségvetése terhére ténylegesen kifizetett

Kompenzáció;
j) Kompenzáciő a Kozszolgáltatási Kötelezettség ellátásának ellentételezéseként a jelen

keretszerzodés .ĺ. Pontja és aZ Éves közszolgáItatási Szerződések (Kolnpenzáció

nleghatározása, kifizetése havi ,ts Éves elszámoldsa) szerint a Közszo\gáItatő részére az

onkormányzat költségvetése terhéľe teljesítendő kifizetés. A kompenzáció nem haladhatja

meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó kö|tséget, beleéľ[ve

egy ésszerti nyereséget is;

(k) Ktiltségtéľítés: Kozszo|gźitatő a közfeladat e|látással összefüggésben felmertilt

koltségeinek megtérítésére jogosult az ésszeru nyereség nélkül;

(l) Kiizszotgáltatási Kiitelezettség a Kiizszolgáltatónak a Keľetszerződés 5. pontjában

(Kozszolgáltatási KöteIezettség), valamint az Éves Szerzodésekben meghatározott

kozszo|gá|tatások nýjtására vonatkozó kötelezettsége;

(m) Közszolgáltatási Tevékenység Kö|tsége, ahogyan azt a Kęrets zerződés, valamint u, Eves

S zerződések 1 . sz. me l lékletei (Kompe nzáciő számitásának módszere) me ghatár ozzák;

(n) Kiizszolgáltatási Tevékenység a Közszolgáltatónak a Keretszerzódés 5.l pontjában

(valaruint a, E,es Szerződésekben, mint Kozszolgáltatási Kötelezettség) meghatározott

Kozszolgáltatási Kötelezettsége körében folýatott tevékenysége;

(o) Ügyfél Kozszo|gáItatő źita| a Kozszo|gáltatási Tevékenység korében nýjtott szolgáltatást

vagy szo|gtlltatásokat igénybe vevő személy;

(p) Keľetszerződés, a je|en szerződő felek közĺjtti olyan keretjellegű megáIlapodás, amely

tarta|mazza mindazon kitériumokat, amelyeket a 2012|2IĺEU bizottsági határozat

rendelkezései előírnak, valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket a Támogatásokat

VizsgáIó Iroda (TVI) által közzétett, a kozszo|gáltatásokén nyújtott ellentéte|ezésre

vonatkozó szabályokról szóló tájékoztatőja alkalmazni ręndęl. A Keretszerződés ezentúl

tarta|mazza azokat a kozszo|gźtltatási feladatokat feladatcsoportokra bontva, amelyeket az

Önkormányzat rendelete aKozszo|gáltatónak kizárólagos fe|adate||źtttts terhe mellett ellátni

rendel, és amelyre feladatcsoportonként a Keretszerződés keretei között a Felek Éves

Szerződést kötnek.

(q) Éves Szeľződés(ek): a Keretszerzódés keretei között és annak végrehajtása tárgyában a

fęlęk kĺjzött megkötött, az onkormányzat kozfeledatait ťlnanszíroző éves köItségvetéssel

összhangban lévo és ana épülő éves ktizszolgáltatási szerződés, amely aKeretszerződésben

meghatáľozott feladat fósoron lévő feladatcsoportot ľészletes bontásban tarta|mazza, és

amelynek mellékletęiben az ellentételezés, a kompenzáciő és az önköltségszámítás módja a

felek kĺjzött azE,es költségvetéshezigazodva meghatározásra keriil. A feladatonként Felek

által kötött Éves Szerzodésęk a Keretszerződésnek elválaszthaÍat|an részei és azza| egyutt és
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azzal osszhangban értelmezendóek. Az Eves Szerződések pénzĺ'igyi teljesítését a Felek

feladatcsoportonként elkülönítetten kötelesęk elszámolni. Az Éves Szerződések

tarta|mazzttk a jelen Keretszerzódés 7.2 szerinti kompenzáciő számítása szerinti

,,Kompenzáció sámítási módszere'' elnevezésiĺ 6. Sz. Mellékletet, amely u, É,es
Szerződések elválaszthatatlan mellékletei.

ľ) ÉsszerĺÍ nyeľeség: f1lf0|2/Eu bizottsági határozat 5 cikk 5) bekezdése szerinti fogalom,

amennyiben az Éu". Szerződés ettől e|térően nem ľende|kezik ennek mértéke nem

haladhatja megaz éves kompenzáciő soÁ-ćLt.

4.

Közszolgáltató nyilatkozatai

A Felek nyilatkozatar

Közszolgáltató a Keretszerződés a|áírásának napján az a|ábbi nyilatkozatokat teszi:

(a) Közszolgáltatő a magyar jogszabályok szerint létrejĺĺtt' bejegyzett és míĺkodő, az

onkormányzat kizárő|agosan és tartósan, l00%-os önkormányzati tulajdonában ál|ó

gazdasági táľsaság, amely a társasági formaváltását követően záľtkörűen mĺiködő

részvénýárs asággá al akul ;

Közszolgáltató jogosult arľa, hogy aKeretszerződést és az Éves Szerződésęket a|źtírja,

és az abban vállalt kötelezettségeit teljesítse, jelen Kerętszerződésnek aZ

Önkormányzat képviselőtestületének tulajdonosi határozattal történő elfogadásával a

KözszolgáItatő aszerzodések aláírásához sztikséges felhatalmazássa| rendelkezik;

a Keretszerződés Közszolgáltató általi a|áirása és aZ abban foglalt jogok

Kozszo|gźt|tatő általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Kozszo|gá|tató źita|i

telj esítése nincsen el lentétben:

(i) aKozszo|gáltató társasági okirataival;

(ii) aKözszo|gźlltatóra vonatkozójogszabályokka|; vagy

(iii) semmilyen aKozszo|gáltató vagy aKózszo|gáltató vagyona tekintetében

k<jtelező éľvényíĺ megállapodással;

Kozszo|gá|tató rendelkezik minden olyan, jogszabá|y źL|ta| e|oíľt engedéllyel, amely a

Kozszo|gźitatási Tevékenység folytatásźlhoz szükséges;

Közszolgáltató rendelkezik a Kozszolgá|tatási Kötelezettség teljesítéséhez szükséges

személyi és tárryi feltételekkel;

A Közszolgáltató legjobb tudomása szerint Közszo|gá|tató ellen nincs folyamatban

olyan bírósźęi, vá|asztottbírósági vagy kĺizígazgatási eljárás, amely kedvezőtlen

elbírálás esetén veszé|yezteti a Közszolgá|tatási Kötelezettség teljesítését, és ilyen

eliáľás nincs.

4.2 Onkoľmányzat nyilatk ozatai

Az Önkorm ányzat aKerętszerződés és a,Ev"s Szerződések a|áírásának napján az a|ábbi nyilatkozatot

teszi:

(a) Azonkormányzat jogosult arra, hogy aKeretszerzódést, illetve u,E,es Szerződéseket a|áirja

és az abban vállalt kötelezettségeit teljesítse'

(b)

(c)

(d)

(e)

(Đ



(b) Az onkormányzat rendeletében rendelkezik a Szerződésęk és me|lékleteik elfogadásához és

módosításához szükséges hatáskörĺik telepítésérol és átruházásaról.

5. A szeľződés tárgya, a kiizszolgá|tatási kiitelezettség tarta|ma

5.1 KiizszolgáltatásiKötelezettség
Közszolgáltató a Keretszerződés alapján az onkormányzat részére aZ alábbiakban

meghatározott Közszolgáltatási Tevékenység, kozfe|ađat ellźttására köteles a Jó Szakmai

Gyakorlat szerint, valamint a Kti|on Jogszabályokkal és a Belsó Szabályzatokkal
osszhangban:

5.1.1 Saiát tulaidonrú ineat|anokkal. lakás-és helyiségeazdá|kodással kapcso|atos feladatok
(Mötv.23. 8 (5) bekezdés 14. pont)

a) lakás és helyiséggazdálkodás, idęértve a szociális bérlakásokkal kapcsolatos gazdáIkodási

feladatokat is,

b) Az önkormányzati ingatlan vagyonnal valő gazdá|kodás, ideértve annak hasznosításáhozvagy
értékesítéséhez szĺikséges bánnilyen versenyeztetési eljárás Iebonyolítását, az őrzésérő|,

üzemeltetésérol való gondoskodást, a beruházási, fe|űjítási feladatok, értékesítés, hasznosítás

lebonyolítását (kĹilönosen az értékbęcslést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben és

szerződéskötésben való közremrĺkodést). műszaki szaktanácsadás és műszaki ellenorzés.

(Ezen feladatki)rľe a Felek jelen keretszerződés keretei közijtt és alapjdn évente Szerződést köínek,

az É,ns SzerzőĺIés jelen Keretszerződés ].sz. melléklete)

5.I.2 KözteľiiIet-fenntartással. váľosiizemeltetéssel karlcsolatos közszolgáltatási feladatok
(Mötv.23. s (5) bekezdés 1. pont)

a) Józsefváros közterületeinek takarítása, a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének
feltételeinek biztosítása, az illegális hulladék-lerakás megelőzése;

b) a terek, parkok magas szintű élhetóségérő| való gondoskodás, a növényzet fenntartása, az
utcabútorok és a szilárd burkolat karbantaftásáról való sondoskodás:

c) a kerĺilet kezelésében lévo utak buľkolatának karbantartásárő|, á||agmegővásárő|, megújításáróI
való gondoskodás.

(Ezen feladatkiirre a Felek jelen keretszerződés keretei kijzijtt és alapjdn évente Szerződést kötnek,

az É,ns Szerződés jelen Keretszerződés Z.sz, melléklete)

5.1.3 Piac iizemeltetése (Mtitv.23. s (5) bekezdés 16. pont)

a) termelői piacok üzemeltetése és fenntaľtása;

b) A vásárokról, a piacokĺól, és a bevásár|óközpontokról szóló 5512009. (I[. 13.) Korm. rendelet

szeľint piac tizemeltetése: a, Úi Teleki téri Piacot fenntartó Budapest Fováros VIII. kerület

:l:j
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Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtilete által kijeltilt, a piac vezetését, annak működtetésével,

Íizemęltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a fenntartó nevében eljárni jogosult.

(Ezen feladatköľre a Felek jelen keretszerződés keretei kijzött és alapján évente Szerződést kötnek,

az Ev"s Szerződés jelen Keretszerződés 3.sz metléktete)

5.1.4 Az tinkormánvzatĺ tuIaidonban lévő oktatásĹnevelési céIrĺ intézményi ingatlanok
iizemeltetésével. fenntaľtásával. kaľbantaľtásával kancsolatos feladatok (Młitv. 23. t (5)

bekezdés 10. pont)

Az onkormányzat tulajdonában á||ő, a KLIK részére ingyenes használatba adott, á|ta|ános iskolák

elhelyezését szolgáló ingatlanok és óvodai elhelyezést szolgá|ó ingat|anok üzemeltetése, fenntartása,

karbantaľtása.

(Ezen feladatkörre a Felek jelen keretszeľződés keretei ktjztjtt és alapján évente Szerződést kötnek,

az É,es Szerzőclés jelen Keretszerződés 4.sz. melléklete)

5.1.5 A Józsefváľosi Önkoľmányzat. illetve a Fővárosi Onkormányzat megbízásából a

Főváľosi onkoľmánvzat tulaidonában lévő közteľiileti váľakozóhelvek iizemeltetésével.

karbantartásáva| kapcsolatos feladatok (Mötv.23. $ (5) bekezdés 3. pont)

A helyi közutakon, a he|yi önkormányzat tulajdonában álló kĺizforgalom elől e| nem zárt
magánutakon, valamint teľeken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel torténő

v árakozäsi (parkolási) kozszolgáltatás.

A jelen kozszo|gźitatási szerzóđés hatálya nem terjed ki a más önkormányzat (Főváros) tulajdonában

lévő koaerületi parkolóhelyek iizemeltetésére, illetve más önkormányzatoknak e|végzett

parkolásgazdálkodással összeÍiiggő résztevékenységre. A Közszo|gáltatő ezt vállalkozói tevékenysége

körében végzi, a fe|adatta| kapcsolatos bevételeit és kiadásait a kozszo|gttltatás ťlnanszírozásátó|

elkülöníwe tartj a nyilván.

(Ezen feladatktirre a Felek jelen keretszerződés keretei kt)zi)tt és alapjdn évente Szerződést kötnek,
gz E,"s Szerződés jelen Keretszerződés S.sz melléklete)

5.f Az 5.1 pontban felsorolt feladatkorök e||átźsźlra jelen Keretszerződés keretei között megkötott

Éves Szerződések jelen Keretszerződés l-5. sz. Mellékletét képezik, és annak elválaszthatatlan

részei.

5.3 Felek ľogzítik, hogy a jelen Keretszerzódésben fęlsorolt egyes kcizszolgáItatási feladatok

részletes (az éves koltségvetési tervveĺ összhangban álló alábontásban szereplĄ |eírását a

mellékletként csatolt Éjves Szerzodések tartalm azzźtk.

5.4. Közszolgáltatási Kö telezettség id őtaľtam a

Felek rögzítik, hos/ a Kozszo|gáltató Közszo\gá|tatási Kötelezettsége a jelen Keretszerződés

megszűnéséig áll fenn.



5.5. Az Önkormányzat a Szerzódés 5.1 pontban meghatározott közfeladatok el|átására

Kozszolgáltatónak alanyi, tárgyi és tevékenységi korben, illetóleg időbeli és terĹileti hatállyal

kizárólagos jogot biĺosít. Kozszo|gá|tatő ezen kizárólagos joggyakoľlása az önkormányzat

66lfoIf . (XII.13.) számű önkormányzati rendeletének fęlhatalmazásán alapul. A Közszolgá|tatő az

5.l. szerinti feladatellátása során a Kbt. 9. s (1.) bekezdés k) pontja vonatkozásában, mint |00% -

ban tartósan kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló feladatellátó, kivételi korben éftelmezett

ún. ,,In-housc'' táľsaság źńtal vcgzctt tcvókcnysćgnck minostil.

5.6. Kiizfeladat ellátási helye, és ellátási teľülete

Kozszo|gáltató közszolgáltatási feladatait ęlsosorban székhelyén és telephelyein végzi, de

feladatellátását elsősoľban a Budapest VIII. Kerület Józsefuárosi onkormányzaÍ' kozigazgatási

terĺiletén beltil fejti ki.

Feladatellátási tertilete az onkormányzat tulajdonában álló, a nemzeti vagyon részét képezo

ingatlanokra, közterületekre terjed ki. Amennyiben az onkormányzat tulajdonában álló ingatlan a

közigazgatásí teľületén kívtil fekszik, úgy Közszolgáltató feladatellátási kotelezettsége arra is

kiterjed.

6. Eseti kiĺzszolgáltatási megbízások

Az Önkormányzatjogosult a Kĺĺzszolgáltatót a jelen Keretszerződésben nem rögzített, a szerződés

megkötésének idopontjában előre nem látható, de az tnkormányzat számára a kiilső feltételek

vá|tozása miatt szükségessé váló' soron kívüli, a Közszo|gáltatási Kötelezettség (az 5.1 pontokban

felsorolt feladatok) koľébe tartoző eseti feladatok elvégzésével is megbízni (,,Eseti Közszolgáltatási

Megbízások'') azza|, hogy ezen Eseti Közszolgáltatásí Megbízásoknak a Keľetszerződés

rendeIkezéseivel összhangban kell állniuk'

7. Kompenzáció meghatározása, kĺfizetése, elszámolása

Felek rögzítik, hogy a támogatás mértékét a f\IflL|lEU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell

megá||apítani. A támo gatás mértéke nem haladhatja meg a kozszolgá|tatás ellátásának nettó

koltségét, azaz a kozszo|gá|tatás működtetésével kapcsolatban fe|merĹilt költségek és az ezze|

tĺsszefüggésben keletkezett bevételek különbségét, flgyelembe véve egy, a kozszolgá|tatás

e||ttásáhozkapcsolódó sajáttóke-résza]lapjźlnvárható ésszerű nyereséget is.

Fetek rogzítik továbbá, hogy a nettó költség kíszámítására a f\|LlfI/EU bizottsági hatźtrozata 5.

cikkének (2) bekezdéseinek rendelkezései az írányadóak, melynek módszerét a, E,es Szerzodések

me l l ék l etei tarta|mazzák'

7.1. Kompenzáciő
Kozszo|gźt|tatő a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítése ellentételezéseként Kompenzációra

jogosult, illetve az onkormányzat a Kompenzáció teljesítésére köteles, a Keretszeľződésben

meghatározott feltételekkel.

Az Önkormányzat aKeretszerződés 5.1.2. és az 5.1.4. pontjában meghatáľozott feladatok e||áltását a

feladat ellátásával közvetlenüI és közvetetten felmerült költségek méľtékéig ťlnanszírozzatámogatćs

címén.

A Keretszerződés 5.1.1, 5.l.3. és 5.l.5 pontjában meghatározott feladatok ellátását aKozszo|gá|tató



az Onkormá ny zatnak nyúj tott szol gáltatásk ént v égzi adóköte les ellenéľték fej ében.

Abban az esetben, ha az e|számolt bevételek az ésszerú nyereség nagyságźnźil nagyobb mértékben

haladják meg ezen költségek és ráfordítasok összegét, az onkormányzat visszatérítésre jogosult,

illetve a Kozszo|gáltató v i sszatérítésre köteles.

7.2. Kompenzíciő számítása
A Kompenzáció szźmítási módszere és <isszege a jelen keretszerződésben ľĺĺgzítettek alapján (és a
jelen Keretszerzodés 6.sz. melléklete) valamint a jelen keretszerződés keretei kozottmegkötött Éves
Szerződés l. sz. mellékletében kerül meshatźtrozásĺa.

7.3. Keresztfinanszírozás tilalma
Közszolgáltató a Kompenzációt kiztrő|ag a Közszo|gá|tatźsi Tevékenység Kö|tségének

ťlnanszírozására köteles felhasználni azÉ,es Szęrzódésekben meghatározottak szerint.

A nem aKozszo|gáltatási Tęvékenység Koltségének ťnanszírozílsára felhaszná|t, az onkormányzat
koltségvetése terhére kifizetett Kompenzáció tekintetében Közszolgáltatót visszafizetési
kötelezettség terheIi (olyan rnértékig, amilyen méĺtékben a Kifrzetett Kompenzáció nęm a

Kozszolgá|tatási Tevékenység Költségének finanszírozására került felhaszná|źsra).

7.4 ÄzE|őirányzott Kompenzáciő meghatáľozása
Közszolgáltató koteles minden évben legkésőbb október 31. napjáig az tnkormányzatnak átadni a

következő naptáľi évre vonatkoző ę|őzetes üzleti terve alapján, az Éves Szerzodés 1. sZ.

mellékletében {Kompenzació számítási módszere) foglaltak szerint a kovetkező naptári évre

vonatkozó tęrv ezett Kompenzáció igényét.

Az onkormányzat jogosu|t a Kozszo|gźlltató által benyújtott Kompenzáció igéný e||enőrizni és

i n do ko lt e s etb en ar r ő| e gy ezteté se ket kezďem ény ezni.

A Felek által kölcsöllösen elfogadott Kompenzáciő igény alapján az onkormányzat költségvetésében

rögzíti a Kompenzáció méľtékét.

7.5 Amennyiben a KcizszolgźńtaÍő aközszo|gá'|tatás kĺjrén belü| és kívül is végeztevékenységeket,

akkor a 2012l21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás

kö|tségeit és bevételeit a többi szo|gá|tatásétól elküIönífve kell kimutatnia belső számláiban, a

költségek és bevételek elki'il<jnítésének paramétereivel egyiitt. A közszolgáltatáson kívül eső

tevékenységek koltségei magukban foglalják az osszes ktizvetlen költséget, a kĺjzcis költségek

arányos részét és a megfelelő tőkemegtéľüIést. E költségekre nem adható ellentételezés.

A Közszolgáltató ęlkü|<jnített nyilvántartást koteles vezetni az 5.|. pontban meghatározott, egyes

feladatcsoportokra.

7.6 ÄzB|őirányzott Kompenzáciőteljesítése

7.6.1. Kompenzáció
Az onkormtnyzat tárgyho 1. napjáig Kőzszo|gáltatő bankszám|ájára lta|źtssal ľendelkezésre

bocsátja az évęs e|óirányzott kompenzáció összegének |l|2 részének megfelelő ĺisszegű

kompenzációt.
Közszolgáltató kcĺzszolgá|tattsi tevékenységétkizttrő|ag abban az esetben köteles megkezdeni, amint

a kompenzáció összege feladatellátásával összefiiggo kötelezettségvállalásának fedezeteként

szám|tjźn rendelkezésére áll. Ettől afőszabźůýő| az adott feladatcsopolt sajátosságai okán a Felek

/



az Eves Szerzodésben eltérhetnek.

7 .6.f . Ätmeneti Finans zírozás (az onkormány zatBves költségvetés ét mege|ózó tárgyév időszakára)

Az Önkormányzat tźrgyévi koltségvetésének elfogadásáig havonta az e|őzó évi egy hónapra jutó
kompcnzáció összcgćt bocsátja Közszolgáltató rcndelkezésére, azza|, hogy ez beszámításra kęľtil az
Évcs Szcľződósbcn mcghatáľozott kompcnzóció összcgóbc.

7.7. Éves elszámo|ás

Ha a Közszolgáltató az 5.|. pontban meghattrozott feladatonként af\l2lfllEU bizotts ági határozat 5.

cikkének megfeleloen meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, aKozszo|gáltatónak
a túlkompenzáciőt vissza kell fizetnie. Amennyiben a tlilkompenzáció összege nem haladja męg aZ

átlagos évęs ellentételezés összegének |0 yo-źú, a tĺilkompenzáciő a kovetkező időszakra áwitelrę
kerül, és levonandó aZ arra az idószakra ťlzetendó támogatás összegébol. A Közszolgá|tatő a

támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 20I2l2|lEU bizottsági

határozat 5. cikkének (f)-(4) bekezdésben meghatározott követe|mények elienorizhetőek.

Kozszo|gá|tató köteles aKozszo|gáltatási Kötęlezettség te|jesítéséľől félévente, a naptári félév végét

követő 60 napon belĺil, valamint évente anaptári év végét követő 90 napon belĹil az onkonnányzatot
tájékoztatni azÉves Jelentésben, me|y azÉves Szerzodés mellékletét képezi.
Az Éuęs Jelentésben Közszolgáltató a Kompenzáció elszámolásáról' valamint a Szerződés

teljesítésének és a Kozszolgáltatási Tevékenység e||átásának tapasztalatairól, - számszeru adatokkal

a|átámasztoťt - összesítő tájékoztatást nyújt az Önkoľmányzat részére.

A Közszolgá|tatő auditált éves beszámolójának elkészítését követoen 30 napon bęIĹil, de legkésőbb

minden naptári év március 3l. napjáig köteles az auditáIt adatok alapján az előzo évi Kompenzácioro|
eIszámolni.

Az tnkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és indokolt
esetben arről egy eztętésęket kezdeményezni.

Az Éves elszámolás alapja a Felek által köIcsönösen elfogadott Jogos Kompenzációigény.
AzEves elszárnolás elfogadásáľa legkésőbb a gazdá|kodási évet ktĺvető év május 31. napjáig sor

kerüI.

Az Éves elszámolás a|apjźn meghatározott esetleges alulkompenzació vagy a |O%o-ot meghaladó

túlkompenzáció összegét legkésőbb a,Éves elszámolás elfogadásátó| számítoÍt 15 napon belül a

ťlzętésrę kotelezett Fél a másik Félnek mestéríteni köteles.

A jelen pont rendelkezéseinek a|ka|mazźsźnal elszámolást kell készíteni a Szerzodés megszűnésekor

és az ezen ę|számolás alapján meghatározott esetleges alulkompenzáciő vagy túlkompenzáció

összegét legkésobb a Szerződés megsziĺnésétol számított 15 napon beltil a fizetésre kĺjtelezett Fél a
másik Félnek mestéríteni köteles.

8. Ellenőľzés

8. 1. onkoľm ányzat ellenőľzésĺ joga

Az onkormányzat jogosult (illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles) aKozszo|gá|tatő

Szerződésben vállalt kotelezettségei teljesítését - sajátt maga vagy szakértó bevonásával - ellenőrizni.



Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során aZ Önkormányzat képviselőivel (ideérwe aZ

onkormányzat á|ta| megbízott szakértoket is) egyi.ittműkĺidni, számukľa minden az e||enőrzés

elvégzéséhez ésszeľűen szükséges támogatást megadni (így ki'ilönösen, de nem kizárólagosan a

számviteli nyi|vźntartźtsaiba betekintést engedni, valamint aKözszolgźtltatási Tevékenységére, illetve
egyébként gazdtůkodtsára vonatkozó mindęn ręndelkezésre álló vagy ésszerű erőfeszítéssel

kinyerlrető adatot és információt megadni).

Felek megállapodnak abban, hogy helyszíni ellenórzésre nem kizárő|ag előzetesen egyezteteÍt

idopontban kerĺilhet sor azza|, hogy a helyszíni el|enőrzés az indokolt és szükséges mértéket

meghaladóan nem zavarhatja aKozszo|gáltatási Tevékenység Közszolgáltatő á|ta|i ellátását.

8.f. Felelősség
Amennyiben Közszolgáltató a kozszo|gźitatási feladatok ellátása során közreműködőt vesz igénybe, a

Közreműkodő teljesítéséért ťlgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

9. Ktizszolgá|tató kiitelezettségvá||alásai

9.1. Tevékenységekelkülönítése
Közszolgá|tató koteles számviteli nyi|vántartźtsaiban és az éves bęszámoló részét képező kiegészítő
mellékletbęn a Közszolgáltatási Tevékenységet és Egyéb Tevékenységet elkülönítettęn kęzęlni.

9.2. Működésihatékonyság
Kozszo|gá|tató köteles gazdálkodását a tolę elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem

előtt tarťva folyatni, különösen:

(a) Kozszo|gá|tatő az onkormányzat döntésétől fiiggően az E,gyéb Tevékenység Eredménye

rea|izá|t összegével a Jogos Kompenzációigény osszegét csökkenteni;

(b) Kozszolgáltató Egyéb tevékenysége nem veszé|yeztetheti a Kozszo|gá|tatási Tevékenységét,

ugyanakkor Kozszolgá|tató törekszik a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök
minél teljesebb hatékony kihasznáIására.

9.3. Üzemeltetés és kaľbantartás
Közszo|gá|tató köteles aKozszo|gáltatási Kötelezeffség teljesítéséhez szükséges tárgyi eszkĺĺzöknek a

Jó Szakmai Gyakorlatnak megfelelo üzemeltetését és karbantartását biztosítani.

9.4. Biztosítás
Közszo|gźitató közszolgáltatási tevékenységének ellátása a|att köteles a Biĺosítást a Jő Szakmai

Gyakorlattal cisszhangban fo lyamato san fenntartani.

A Közszolgáltatási Tevékenység e||źtásához szükséges eszkozök tekintetében bekövetkezett

káresemények esetén Kozszo|gá|tató koteles a Biztosítás kĺjľébęn megk<ĺtött vagyonbiztosítás alapján

kifizetett káItérítési ĺisszegeket a károsodott eszközök he|yľeállítására, illetve pótlására felhasználni

mindaddig, amigazok gazdaságos üzemeltetése ezá|ta| ésszeriĺen helyreáIlítható.

9.5. Terhelési tilalom
Közszolgźiltatő eszközein nem alapítható olyan teher (pl. zálogjog, je|záLogsog, óvadék, követelés

biĺosítására irányuló engedményezés vagy bármely más szerzódés vagy megállapodás' amelynek

célja valamely személy kcitelezettségeinek biztosítása), amely a Kozszo|gáltatási Kötelezettség

telj e s íté sét v eszé|y ezteti'



9.6 Tájékoztatási kiitelezettség
Közszolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az onkormányzatottájékoztatni:

- báľmely olyan eseményről vagy köri'ilményről, amely a Szerződés 13.2. pontja (onkormányzat

rendkívüli felmondási joga) érte|mében megalapíthatja az tnkormányzat azonna|i hatá|yű

felmondási jogát;

- bármely lényeges biaosítási eseményről;
- bármely, a Kcizszo|gá|tatőva| szembęn kornyezetvédelmi jogszabáiy aLapjźntámasztoIt lényeges

kövętęlés részleteiről;
- bármely olyan egyéb eseményről vagy körĺ'ilményről amely veszé|yezteti a Közszolgáltatási

Kötelezettség telj es ítését;

9.7 lľatmegőľzési ktitelezettség
Fe|ek tudomásul veszik, hogy a 2012lf1lEu bizottsági határozat 8. cikkének értelmében amegbízás
időtartama alatt és annak |ejźrtátő| számított l0 évig a jelen szęrződés a|apján nyújtott el|entételezés a

megjelölt határozaÍÍa| vaIó osszeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez szükséges információkat

kötelesek megorizni.

l0. Vis Maioľ

10.1. Vis Maior Események
Vis Maior Eseménynek minősü| bármely olyan előre nem látható esemény, amely bármely Félen

kívĹil álló okból merĹil fel és az érintett Féltől elváľható gondosságga| sem kerülhető el, il|etve

hárítható el, ideértve külonösen, de nem kizárólagosan a következőket:
(a) rendkívüli állapot
(b) sztikségá|lapot
(c) mege|ozó védelmi helyzet
(d) azé|et- és vagyonbiztonságot veszé|yeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén

(veszélyhelyzet).

1 0.2. Táj ék oztatási kötelezettség
Ha Vis Maior Esemény bekovetkezése akadályozza vagy késlelteti valamely Felęt a Szeľződésben

vállalt kcitelezettségei teljesítésében, akkor az érintett Fél köteles az ésszeríĺen lehetséges legrövidebb

időn belül tźýékoztatni a másik Fe|et az ilyen esemény beálltáróI, annak jellegéről és az adott Fél
Szerződés szerinti kĺjtelezettségei teljesítésére vźtrhatőan gyakoľolt hatásáról.

10.3. Vis Maioľ jogkövetkezményei

A Keretszerződés 1l.2. pontja (Tájékoztatasi kötelezettség) szerinti tájékoztatási kĺitelezettségét

teljesíto, Vis Maior Esemény által érintett Fél:

(a) mentesül a Keretszerződésben és az Éves Szerződésbęn vállalt kötelezettségei teljesítése alól
olyan mértékben, amilyen mértékben azok teljesítését az adott Vis Maior Esemény akadá|yozzavagy

késlelteti és mindaddig, amígazadottVis Maior Esemény fennáll;
(b) koteles minden tőle telhető ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Vis Maioľ
Eseménynek a Keretszeľződés az Éves Szerződések szerinti köte|ezettségei teljesítésére gyakorolt

hatását enyhítse és a Szerzodésben vźůlra|t egyéb, a Vis Maior Esemény által nem éľintett

kötelezettségeit telj esítse;

(c) kĺjteles a másik Fe|et a Vis Maior Esemény megsziĺnéséról haladéktalanul értesíteni és a
Keretszerzodésben, valamint u, E,"s Szerződésekben váIlalt kötelezettségeit újra folyamatosan



teljesíteni.

10.4. Lehetetleniilés
Amennyiben a Vis Maior Esemény 90 napon keresztül folyamatosan fennáll és a Felek a

Keretszerződésben, illetve az Éues Szerződésekben vállalt kötelezettségeik teljesítésére annak ellenére

sem képesek, hogy minden tőlük telhetőt megtettek a Vis Maior Esemény kĺjvetkezményeinek

elhárítására, a Felek jogosultak közöserl megállapítani a Kęretszerződés lehetetlenüIését. Az Éves

szerződés lehetet|enĹilése nem eredményezi automatikusan a Keretszęrzíódés lehetetlenülését.

11. Szeľződés időbeli hatálva és módosítása

11.1 Hatályba lépés

Felek megállapodnak, hogy a jelen Keretszerzodés 2015. június 15. napján lép hatályba, míg a
keretszerzodés elválaszthatat|arr részétképezo 1-5. száInú mellékletei a Képviselo-testĹilet által ktilon

meghatár ozott időpontokban lépnek hatályba.

A fe|ek ismerette| bírnak arrő| a körülményről, hogy a KISFALU Józsefuárosi Yagyongazdálkodó

Koľlátolt Felelosségű Társaságnak (rövidített név: Kisfalu Kft.' székhely: l083 Budapest, Losonci u.

f ., cégegyzékszám: 01-09-f65463; adószám: 108571 19-2-42,) az tnkormányzat Képvise|ő.testiilete,

mint kizárólagos alapító által elhatározott társasági formaváltás bejegyzését követőęn a jogutódként

létrejövő Józsęfuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. |ęsz a társaság jogutódja.

A felek rogzítik, hogy jelen Keretszerzodés, illetve az Éves Szerződések a jogutódokra kiterjedő

hatái|y a| is fennm aradnak.

Felek rögzítik, hogy a Kerętszerződés és u, É,es Szerzodések hatályba lépésével Felek között

korábban létrejött valamennyi, a jelen Keretszerződés keretei között megkötott Éves Szeľződés tárgyát

érintő szer ző dés hatźiv át veszti.

A jelen Keretszersződés 5.1.1.

alábbiakban a) pont alattl jelölt

hatá|yba.

A jelen Keľetszerszodés 5.1.2.

alábbiakban b) pont alatí jelölt

hatźiyba.

A jelen Keretszerszodés 5.l.5.
alábbiakban e) pont alattl jelölt

hatá|yba,

|t.2. 
^ 

Szeľződés időtartama

pontja csak a jelen Keretszerződés 1. sz.

Éves Szerzodés hatálybalépésének napján,

pontja csak a jelen Keretszęrzódés 2. sz.

Éves Szerződés hatálybalépésének napján,

pontja csak a jelen Keľetszerződés 5. sz.

Éves Szerződés hatálybalépésének napján,

A jelen Keretszersződés 5'1.3. pontja csak a jelen Keretszęrzóďés 3. sz.

alábbiakban c) pont alatt/ jelölt Éves Szerződés hatátybalépésének napján,

hatályba.

męllékleteként /lásd
azza| egyidejűleg lép

mellékleteként /lásd
azza| egyidejűleg lép

mellékleteként /lásd
azzal egyidejűleg Iép

mellékleteként /lásd
azza| egyidejtĺleg lép

A jelen Közszo|gźńtatási Keretszęrződést a Felekhatározottidotartamraa20|2l2|ĺEUhatźtrozatának



2. cikk (2) bekezdése értelmében 10 évre kötik meg, igy az a jelen szerződés hatályba lépésének
napjától 10 évig hatályos, azza|,hogy aKęrętszęrzodés alapján megk<itĺitt Éves Szerződéseket a Felek
az tnkormányzat éves kö ltségvetés i tervezéséhe z igazo dő módon új rakotik.

11.3. A szeľződés módosítása

A Keretszęrződéskizárőlag a Felek erľe irányuló írásbeli megállapodásával módosítható.
Ha jogszabá|yvźńtozás miatt a Kęrętszęrzodés valamęly ľendelkezésének vagy rendelkezéseinek
módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kotelesek arľól késedelem nélkül táľgyalásokat kezďeni.
Ha a Keretszerződés hatálya alatt olyan, aKeretszerződés megkötésękor az adott Fél által elore nem

látható, lényeges és tartós vá|tozás következik be valamely Fél körtilményeiben, amely körĺ'ilmény az
adott Fél jogos érdekeit je|entősen sérti, a|<kor az érintett Fél kezdeményezésére a Felek kotelesek a

Keretszerzódés módosítása végett a Keretszerződés érintett részét űjratárgyalni. Nem hivatkozhat a

Kęretszerzódés e rendelkezésére azon Fé|, amely az adott lényeges köriilménybeli változást
bizonyíthatóan - közvetlen vagy kozvetett módon - maga idéxe elő.

1|.4 Pénznem vá|tozása
Felek megállapodnak, hogy amennyiben Magyarország csatlakozik az Euľópai Gazdasági és

Monetáris Unió harmadik szakaszához és törvényes ťlzętőeszköznek a forint devizanem heIyett az
euľó devizanem keľül bevezetésre, avźůtozás kezelése tárgytlban a jĺivőben esetlegesen megalkotandó
jogszabźiy rendelkezései szerint aKęrętszerződés és azÉves Szerződések automatikusan módosulnak
vagy, ha azt bárme|y Fél kéri, a Szerződést a Fe|ek módosítják, így külonösen a forintról euróra

tcjrténo áttérésben megál lapodnak.

Az ezzel kapcsolatban esetleg felmertilő nézeteltéréseiket a Felek a mindenkor hatályos jogszabályi

rendęIkezésekkęl osszhangban, tárgya|ás útján rendezik. Az euróra t<jrténő átvá|tás nem eredményezi
a Szerződés megszűnését és a Szerzodésben szabá|yozott kĺitelezettségek azűj pénznemben maradnak

fenn.

12. Szerződés megszíĺntetése, megszűnése

12.1 Megszűntetés
A Fe|ek a Szerződést írásba foglalt közös megegyezéssel báľme|y időpontban jogosultak

megszüntetni.

Tekintettel annak hatźrozott idotartamźtra, a Szerzódés bármely Fél egyolda|,6 nyi|atkozatáva|
kizáró|ag a Szeľződésben meghatározott rendkívüli esetekben szĺintethető meg.

|2.2 onkoľmányzat ľendkíviili fetmondási joga

Az tnkormányzat a Keretszerződést kizárő|ag az alábbi esetekbęn jogosult a Közszo|gá|tatőhoz
cimzeÍtegyoldalúnyilatkozatta|,azonna|ihatá||ya|megszüntetni:
(a) Közszolgáltató a Kompenzáciőt nem a Keretszeľződésben meghatározott célľa hasznáIja fel;

(b) Közszolgáltató a Keretszerződésben vállalt bármely egyéb kötelezettségét nem teljesíti, és e
mulasztását az onkormányzatfe|sző|itásátóI számitott30 napon beliil nem orvosolja;

@ harmadik szemé|y kéľelmet nyújt be a Közszo|gáltató ellen csőd-, felszámolási vagy cégtorlési
eljárás indításara, kivéve, ha a Közszo|gáitatő az onkormányzat számára kielégítő módon 30

napon beltil igazolj a, hogy az e|járást, alaptalanul vagy rosszhiszemtĺen kezdeményezték, vagy
i gazo|j a az elj ttr ás m e gs zűnteté s ét.



lf .3 Közszo|gáltató ľendkívüli felmondási joga
A Közszolgá|tatő aKeretszerződést kizárólag abban az esetben jogosult az Önkoľmányzathoz címzetÍ.

egyoldalri nyilatkozattal, azonnali hatallyal megsziintetni,ha az onkormányzat a Keretszerzodésben
vállalt ťlzetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy aZ a

Közszolgáltatási Ktjtelezettség teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztását az onkormányzat a
Közszo|gáltató felszólítását követő 30 napon beltil nem orvosolja.

12.4

Felek rögzítik, hogy amennyiben a felek úgy döntenek, hogy aKeretszerződés 5.1 pontjában foglalt
valamelyik közszolgáltatási kotelezettség megszűnik, ez a feladatra kötött Éves Szerződés
megsziĺnését is eredményezi. Amennyiben Felek közott a Keretszerződés bármelyik oknál fogva
megszűnik, űgy az Éves Szerződések a Felek erre irányuló külon jognyilatkozata nélktil is
messzűnnek.

13 KAPCSoLATTARTÁS $éľjiik kitölteni KoTELEZo nr,nľĺ;

o nkor ntányz at kap c s o lat tart ó c íme :

Cím: l082 Budapest, Baross u. 63-6] .

Telefonszám : 0 6 - I -459 -f5 67

Emai I : gazdalkodas@j ozsefvaros.hu

Kapcsolattartó: Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály

Koz s z o l gál t at ó kap c s olattart ó cínrc :

Cím: Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó kft.

Telefax szám: [*]
Kapcsolattartó:

|4 Vegyesrendelkezések

14. 1 Engedményezés, áúruhá,n;ás

Egyik FéI sem jogosult a másik Fél elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül aKereÍszerződésből vagy az

Éves Szerződésekbő| eredő jogait engedményezni vagy a Keretszerződésből Vagy az Eves
S zerzodésekbo I eredo j ogait és kotelezettségeit átruházní.

14.2 Részleges érvénytelenség
A Keretszerződés valamely rendelkezésének jogszabá|yba ütktizése, érvénytelenné yagy

kikényszeríthetetlenné válása nem érinti a Keretszęrződés, illetve az éwénytelen ľendelkezésre

tekintettel kötöft Éves Szerződés, illetve ezek bármęly egyéb rendelkezésének hatáIyát. Az Éves
Szerződések teljes vagy részleges érvénýelensége nem érinti a Keretszerződés hatályát.

14.3 Példányok
A Keretszerződés magyar nyelven készült és 5 példányban került a|áírásra.

14.4 Vitás ĺigyek ľendezése

A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződésből eredő vagy azzal összefüggő báľmely

nézeteltérést, vitźú megkísérelnek tárgyalásos úton rendezni.

14.5 lľányadójog



A Keretszerződésre, valamint az azza| kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a magyaľ

és a vonatkozó uniós jog az irányadó. A Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,

Mötv.. az Aht. valamint afIlf\If EIJ hatátozatrendelkęzései azirányadőak.

15 A jelen Keretszeľződés me|lék|etei:

l.AjelenKeretszerződés5.1.1.pontjaszerinti
helyiséeeazdálkodássat kapcsolatos feladatokľól szóló Éves KözszoleáItatási szeľződés

(annak elfogadását és hatálybalépését kĺjvetően):

2. A jelen Keretszerződés 5.I,2. pontja szerinti Ktizteľület-fenntań
városüzemeltetéssel kaDcsolatos közszolgá|tatási fe|adataiľól szóló. Éves Közszolgáltatási

szerződés (annak ęlfogadását és hatálybalépését követoen):

3. A jelen Keretszęrzodés 5.1.3. pontja szerinti rliac üzemeltetésľőI szóIó Éves Szeľződés

közszolgáltatási feladataiľó| szóló. Éves Közszoleáltatási szerződés (annak elfogadását és

hatálybalépését követően):

4. A jelen Kerętszerződés 5.l.4. pontja szerinti Az önkoľmánvzati tulaidonban lévő

oktatásĹnevelési célú intézményi inqatlanok iizemeltetésével. fenntartásáva|.

karbantaľtásával kapcsolatos feladatokľól szó|ó Éves Közszoleáltatási szerződés (annak

elfogadását éS hatálybalépéSét köVętoen)r

5. A jelen Keretszerződés 5.l.5. pontja szerinti a Józsefváľosi Önkoľmányzat tulaiĺlonában
lévő ktizteľiileti váľakozóhelvek iizemeltetéséve|. kaľbantartásával kapcso|atos

feladatokľól szóló Éves Közszolgáltatási szerződés (annak elfogadását és hatálybalépését

követőęn):

6. A kompenzáció számítási módszęre.

Je|en szerzódést Felek együttes elolvasás és éľtęlmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt -
képvi selő ik litj án - j óváh agy őIag írják a|á'

Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺizsefváľos
Onkoľmányzata képviseletében :

KISFALU Józsefvárosi Vagyongazdálkodó
Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsaság

képviseletében:

dľ. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

dľ.Pesti Ivett

iigyvezető



A 2015. június ....... napján létrejött KłizszolgáItatási Keretszeľződés 4. számu
mellék|ete

Az tinkormdnyzati tulajdonban lěvő oktatósi.nevelési céltź intézményi ingatlanok
iizemeltetésével, karbantaľtdsdĺ,al kapcsolatos feladatok ellútdsáról szlíló

Ev es Kö a zo Ig tźltatús i S ze rződés

egyrészro|

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefvárosi onkormányzat (székhelye:1082 Budapest,
Baľoss u, 63-67., adőszáma: |51357I5.f.42; torzsszám: 735115; bankszámlaszám.' K&H
Bank Zrt' 10403387-00028570-00000000; statisztikai szám: |57351I5-84II-3f|-0\
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ), mint megbíző (atovábbiakban: Önkormányzĺt),

másrészről

KISFALU Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Koľlátolt Felelősségű Táľsaság (ľövidített
név: Kisfalu Kft., székhely: 1083 Budapest, Losonci v 2.; cégegyzékszám'. 0I-09-265463;
adószám: 10857119-2-42; képviseli: dr. Pesti lvett tigyvezetó, társasági formavá|tásának
bejegyzését kcjvetően: Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Kcĺzpont /rt.,), mint Közszo|gá|tatő (a

továbbiakban: KözszolgáItatĺí)

(onkormányzat és Kozszo|gá|tató a továbbiakban együttes említéstik esetén: Felek) kozött
alulírott helyen és idoben a következő tartalommal:

1. Preambulum

Budapest Főváro s V III. kerület Józsefváro si onkormán y zat Képviselő-testĹĺletének
számt határozata, illetve az ezze| összefĹiggő, a Budapest Józsefüárosi onkoĺmćtnyzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66/20|2. (XII.13.)
önkormányzati ręndelet a jelen szerződésben szabá|yozott kcjzfeladatok ę||átásáta aZ

onkormányzat l00 %-os tulajdonában lévő KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdá|kodő
Korlátolt Felelősségű Táľsaságot (foľmaváltás alatt; társasági formaváltásának bejegyzését
ktjvetően: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.) je|o|te ki kizárólagosan.

Ezen ĺinkormányzati döntések végrehajtása' és a Magyarország helyi önkormányzataírő| szőIő
20II. évi CLXXXIX. törvény a|apjźn a közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben
történő ellátása érdekében a Felek 20|5.június........ napján Kozszo|gá|tatási Keľetszerződést
kötöttek (továbbiakban :,,Kerets zerzó dés,,).

A Felek a Közszo|gźtltatási Keretszeruodésben az egyes ktjzfeladatok közĺjtt felsorolt, az
ĺĺnkormányzati tulajdonban lévő oktatási-nevelési célú intézményi ingatlanok
Ĺĺzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáľól aZ alábbi éves

kozszo|gá|tatźsi szerződést (a továbbiakban: ,,EveS Szeľződés'') kötik, mely a Keretszerződés
4.számiĺmellékleteként,annake|vá|aszthatat|anrészétképezi.

Fęlek rcgzítik, hogy a Keretszerződést, illetve az abban meghatározott közfeladatok
eL|átására vorntkozóan kötött egyes közszo|gá|tatási szętzodéseket (Eves Szeľződések), így



jelen szerződést is, az Euľópai Unió működéséľől szóló szerzóđés 106. cikke (2)
bekezdésének az általános gazđaságí érdekiĺ szolgáltatások nffitásával megbízott egyes
vállalkozások javára kozszo|géůtatás ellentételezése formájában nýjtott állami támogatásra
való alkalmazásárő| sző|ő 20Ifl2|/EU bizottsági hatáĺozat (HL L 7.,201f.I]., 3- 10. o.)
rendelkezéseinek fi gyelembevételével k<itik me g.

f. A szerződés tárgya, a Ktizszolgá|tatő feladata

f.r.
Felek rogzítik, hogy jelen Éves Szeľződés alapján Közszo\gá|tatő a Felek között meglévő
Keretszetzodés 5 . 1 .4. pontj áb aĺ meghatározott kozfeladatot onkormány zat a Kozszolgáltatón
keľęsztĹil |átjae|.

2.I.I Altalános iskolák épületének működtetése

onkormán y zat á|ta| kötelezo en ellátandó feladat :

- kaľbantartás: épületkarbantartás, éptiletgépészet, sport-és játszóudvaľok kaľbantartasa,
eszközök, felszeľelések, berendezésęk, informatikai eszkozĺjk karbantartása

- túz-és munkavédelmi feladatok, egyéb jogszabályban kötelezően előíľt felülvizsgálat,
előírások

- takarítás, tisztítőszet beszetzés, rovarírtás, rágcsálóírtás, munka-és védőruha
biztosítása

- portaszolgálat

- kozuzemi szolgáltatókkal való kapcsolattaľtás, kozllzęmi díjak fizetése - az RFV
Józsefu áro s Kft . által szo l gáltatot t közuzęmi szol gáltatás kivételével.

- uszoda mtiködtetése, fenntartása, karbantartása (tanuszodai minőségben)

- sportsátoľ műkodtętése, fenntaľtása, karbantartása (tanóľai minőségben)

egyéb beszerzések: irodaszer, nyomtatvány, irodai eszkcizök, kaľbantartáshoz
szükséges anyagok, kisgépek stb.

- közfogl a|koztatásboz kapcsolódó feladatok.

onkormányzat á|tal cjnként vállalt feladat:

- spoľtsátoľ működtetése, fenntaľtása, karbantartása (szabad kapacitás terhére)

- uszoda múködtetése, fenntartása, kaľbantartása (szabad kapacitás teĺhére)

- iskolabuszüzemeltetése

- KLIK részére, a Képviselő-testület á,lta| önként vállalt feladatok ellátása
(pl. mobilha sznáIat, internet)

- béren kívüli juttatás finanszírozása (cafeteľia)

2.I.f onkormany zat feĺlrftartásźbanműkĺjdő óvodák miĺködtetése

o nko rmán y zati źůta| kcitę l ęző en el látandó felad at :

- karbantartás: épiiletkarbantaľtás, épületgépészet, sport-és játszóudvarok karbantartása,
eszközĺik, felszerelések, berendezések, informatikai ęszközokkarbantartása



tuz-és munkavédelmi feladatok, egyéb jogszabályban kötęlezően ęlőírt felülvizsgálat,
előíľások

takaľítás, tisztítőszer beszerzés, rovarírtás, rágcsálóítás, munka-és védőruha
biztosítźsa

kozüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattaľtás,kozuzami díjak ťlzetése az RFV
Józsefu ríro s Kĺi. által szol gáltatott kozizęmi szolgáltatás kivételével
egyéb beszeľzések: irodaszer, nyomtatvány, irodai eszközök, karbantartáshoz
szĹikséges anyagok, kisgépek stb.
kö zfo glalk oztatáshoz kapcsolódó feladatok'

onkormányzat tůtal önként vállalt feladat:

- béren kívĺili juttatás ťlnanszirozása (cafeteľia)

))
Az onkormányzat a jelen Éves szerzodés 2.I. pontjában meghatátozott közfeladatok
e|IátásáraKozszolgá|tatónak aIanyi,ttltgyi és tevékenységi kĺirben, illetőleg idobeli és ieľüicti
hatállyal kizáľólagos jogot biztosít'

Kozszo|gáItatő az Éves szerzódés 2.1. pondában foglalt feladatot a szerzódés 3. számú
me l l ékletét kép ezo ingatlanokon be ltil v é gzi.

3. Közszolgáltató által ellátott kłizfeladatok Íinanszír ozása, kifizetése

3.1.
Felek megállapodnak, hogy az onkormányzat a KözszolgáItatő javfua a felek kozött kottetett
Kqetszerződésnek megfelelően, a jelen Eves Szeruődés 2.|. pontjában meghatźlrozott
kozfeladatok ellátásának finanszírozásáta a jelen Éves Szerződés 1 . szttmű mellékletében
meghatározott ťlnanszírozási mechanizmusról és a mértékének kiszámítźsáĺa vonatkozó
kalkulációról szóló |efuás alapjtln kompenzációt nyujt annak érdekében, hogy a Kozszo|gá|tatő
kozszo|gá|tatási kötelezettségeivel kapcsolatban felmeľülő költségeinek fedezete biztosított
legyen.
Felek megállapodnak abban, hogy Jelen Eves Szerződésben a kompenzáciő a|att a
Ker etszet ző dé s ben mę shatár o zo tt kö lts é stéríté st étti k.

3.2.
A Közszolgä|tatő a javára nýjtandó e|óirányzott kompenzáciő igényét a Keľetszerződés 7.4.
pontjában foglaltaknak megfelelően köteles az onkormányzatná| bejelenteni, me|yet az
onkormányzat jogosult ellenőrizni' valamint aľ.ő| a Kozszolgtitatőva| egyeztetetést
kezdeményezni.
Felek rogzítik, hogy a Kozszo|gá|tató részére a jelen Eves Szeľződésben meghattlrozott
közfeladatok ellátásáért jźrő kompenzáció a Keretszerzőđés 7.6. poĺtjában foglaltaknak
megfelelően kerül kifizetésre.

4. Az Euľópai Unió műktidéséľől szóló szeződés 106. cikke (2) bekezdésének az
általános gazdasági éľdekű szo|gáltatálsok nyűjtásával megbízott egyes váIlalkozások
javára kłizszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott áIlami támogatásľa va|ó
alkalmazásárĺíl szóló 2012l21ĺEU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelő
rendelkezések



4.1.
Felek rĺĺgzítik, hogy a kompenzáció mértékét a20I2/21/EU bizottságíhatározat 5. cikkében
foglaltaknak megfelelően hatźrozztů< meg, vagyis az el|entételezés mértéke nem haladhatja
męg a ktjzfeladatok ellátásárrak nettó költségét.
A nettó költség kiszámításáľaa201.2l2IlEU bizottstąihattlrozat 5. cikkének (2) bekezdésében
foglalt ľendelkezé sei az irányadóak.
Felek rogzítĹk, hogy a kompenzáció magában foglalja akozťęIadat ellátással felmerĹilt osszes
közvetett és közvetlen kĺjltséset.

4.2.
A kompenzáció felhasznźĺIásźlnak megfelelő ellenőrizhetőségének biztosítása éľdekében Fęlek
megállapodnak' hogy amennyiben Közszo|gáItatő a közfeladatok ellátásán kívül is végez
tevékenységet, úgy a 2012l2llBU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatás kĺĺltségeit és bevételeit a tobbi szolgáltatásétóI
elkülönítve koteles kimutatni a bęlső szám|ćnban, a kĺĺltségek és bevételek elkülönítésének
paramétereivel egyĺitt'

+.3.

Felek megállapodnak, hogy amernyiben a Kozszolgźůtatő a közfęladatai ellentételezése során
a 20|2l2IlEU bizottságí határozat 5. cikkének rendelkezéseivęl meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, a túlkompenzáciőt koteles visszaf,tzetni.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a túlkompenzáciő osszęge nem haladja meg aZ átlagos éves
ellentételezés összegénęk 1,0oÁ-át, ilgy Kozszo|gźt|tatő a túlkompenztrciő osszegét a következő
időszakra jogosult átvinni azzal, hogy az levonandó a kĺjvetkező időszakľa nyújtandó
kompenzáció összegéből'
Kozszo|gźtltató köteles a részére nyújtott ellentétęlezésről olyan elkülonített elszámolást
vezetni, amelyből a f}IZl2IlEU bizottsági határozat 5. cikkének (2), - (4) bekezdésében
meghatározott kĺjvetęlmények ellenőrizhetőek, és köteles a további Eves Szerződésekbęn
meghatározott, egyéb közfeladataitól elkülönítetten nyilvantartani.

4.4.
Felek tudomásul veszik, hogy a 20I2l2|lEU bizottsági hatálrozat 8. cikkének éľtelmében a
megbízás időtartama alatt és arrnak lejártátő| szttmított 10 évig a jelen szerzóđés a|apján
nyújtott ťtnanszírozás a megjelolthatározattal való összeegyeztethetőségének ellenőľzéséhez
szĹikséges infoľmációkat kötęlesek megőrizni.

4.5.

Felek rögzítik' hogy Kozszo|gáltatő elszámolási kötelezettsége a Keľetszerzódés 7.7.
pontjában szabályozttsra került, az ott meghatározofi Éves jelentés mintája azEves szęrzođés
2. mellékletétképezi.

4.6.
A központi költségvetésből aZ onkormányzat kotę|ező feladatainak e||átásfua kapott
támogatás elszĺímolása érdekében a 2'I.1 és a 2.|.2 pontban foglalt feladatra biztosított
kompenzációt a feladatok között nem csoportosíthatja át.

Az e|számolás érdekében olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely a|źltźtmasztja atámogatás
f ęIhaszná|ását,azonkormanyzatá|talmeghatározottszempontokszeľint.



A kompenzáció felhasznźl|áséú. a 3. mellékletben meghatározott intézményenként köteles
nyilvántartani.

5. A' szerződés hatálya' időtartama
Felek rögzítik, hogy jelen Eves Szeľződés 2015. június l5' napjan lép hatályba. Felek jelen
szeľződést határozott időľe, f015. decentbel.31. rlapjáig kÜtik.

6. A' szerződés módosítás

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt határozott idő
Iejárta előtt csak a Felek közös megállapodtsaa|apján,kizárő|ag írásban módosítható.

7. A' szerződés megszűnése

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelo\t hatfuozott idő
IejáĺávaI megszrĺnik.

Felek rogzítik továbbá' hogy jelen Évęs Szeľződés a felek kĺjzött létrejött Keretszerződés
elválaszthatatlan mellékletét képezi, melyľe tekintettel aZ Eves Szerződés osztja a
Ker etszerződé s j o gi soľsát.

Felek rögzit1k, hogy amennyiben a felek úgy döntenek, hogy a Keľetszerződésben foglalt, a
je|en szerződés tárgyźtt is képező közszolgá|tatási kĺjtelezettség megszűnik, ez a feIadatra
kötött Eves Szerződés megszűnését is eľedményezi. Amennyiben Felek között a
Keretszeľződés bármelyik oknál fogva megszűnik, ugy az Eves Szerződés a Felek eľre
irányuló kĺilon jognyilatkozata nélkül is megszűnik.

8. Egyéb ľendelkezések

A jelen Éves Szeľződés valamely rendelkezésének jo gszabálybaütközése, érvénýelenné vagy
kikényszeľíthetetlenné vźiása nem érinti az Eves Szerződés bármely egyéb ľendelkezésének
hatáLyát.

A Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződést a Felek jogutódaikĺa is kiteľjedő
hatállyal kötik meg.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Éves Szerzodésből eredő vagy azza| összeÍi'iggő
bármely nézete|térést, vitát elsősorban tárgyalásos úton kíséľelnek meg rendezni.

Ielen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Tĺiľvénykĺinyvľől sző|ő 20L3. évi
V. törvény, valamint aMagyaĺország önkormányzatairól szóló 2011, évi CLXxXx. ttirvény
rendelkezései, valamint Magyarországonhatályos jogszabźiyi rendelkezésekazirányadóak.

IeIen szetződést felek egytittes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
e gy ezőt, j őv áhagy ő|ag 5 e gy mźls sal e gyező pél dányb an fuj ák a|á.

Budapest, 2015.
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f.számú melléklet

Évrs JELENTÉS MINTÁJA

I. Általános bevezetés

Tarta\mazza azokat a piaci hatásokat (plozitiv és negatív egyaránt), amelyek hatással

voltak a tevékelységľe.

I I. N a t u ľá | i á k b em u t at ás a (e|v é gzett s zo l gáltatá s ok számának b emutatás a)

E|óző év azonos időszaka vs. tény adatok illetve időarányos terv vs. tény adatok

viszonylatában. Grafikonokkal, táblázato|<ka| és ľĺjvid szöveges ismeľtetéssel'

indoklással.

III. Eľedmények bemutatása (az e|őzőekben leírt bázís adatok figyelembe vételével)

TábltnatokkaI, grafikonokkal, szöveges elemzéssel, ahol számszetusíthető a

tevékenységľe ható pozitiv és negatív tényezók szćtmszęru bemutatásával.

IY. Ertékelés és váľható adatok pľognosztizá|ása.

V. Következő évre vonatkozĺĺ üzleti teru előiľányzat.

VI. Függelékek, amelyek ľészletesen bemutatják a tevékenység számszeru adatait.



3.sz. melléklet
óvon,ą.r'

- Gyeľek-Virag Napkozi otthonos Ővoda (1082 Bp., Baľoss u. 111/B, telephelye: 1082

Bp., Baross u. 9l-93.)
- Kincskeľeső Napközi otthonos ovoda (1089 Bp., Blďhy o. u. 35.)
- Várunk Rád Napközi otthonos ovoda (1086 Bp., Csobánc u. 5.)

- Hétszínvirág Napközi otthonos'ovoda (1081 Bp.' Kun u. 3.)

- MesepalotaNapkozi Otthonos Ovoda (1085 Bp., Somogyi B. u. 9-15.)
. Koszorú Napközi otthonos ovoda (1086 Bp., Koszorú u. 14.16.)
- Pitypang Napközi otthonos ovoda (1087 Bp., Százađos út 14.)

- Napsugáĺ Napkozi otthonos ovoda (1086 Bp., Dankó u. 31.)
- Napraforgó Napközi otthonos ovoda (1084 Bp., Tolnai L. u.7-9.)
- Százszorszép Napkozi otthonos ovoda (l086 Bp., Szűz u. 2.)

- Szivárvány Napkozi otthonos ovoda (1083 Bp.' Szigony u. 18., telephelye: 1083

Tömő u' 38/A.)
- Katica Bölcsőde és Napközi,otthonos ovoda (1089 Bp., Vajda P. u. 37.)

- Tá-ti-ka Napkcizi otthonos ovoda (l088 Bp., Rákóczi út 15.)

ISKOLÁK:

- Deák Diák Altatáno-s Iskola (1081 Bp., II. János Pá|pápatér 4,)
- Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnázium (1086 Bp., Bauer S. u. 6-8.)
- Losonci Téri Altalános Iskola (1083 Bp.' Losonci tér 1.)

- Budapest VIII. kerületi Németh Laszlő Altalános Iskola (1084 Bp., Német u. i4.)
- Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola (1085 Bp.'

Somogyi B. u. 9-15.)
- Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Altalános Iskola

(1084 Bp., Tolnai L. u. 11-15.)
- Vajda Péter Ének-zenęiÁltalános és Sportiskola (1089 Bp., Vajda P. u. 25-3l.)

Józsęfvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (1082 Bp., Nap u. 33.)

EGYÉB KoZNEVErÉsl nĺľÉzMÉNY:

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. keľületi Tagintézménye (l082 Bp., II. János

Pá|pápatér 4.)



6. sz melléklet

Felek rögzítik, hogy a támogatás méľtékét a f}Lflf|ĺEU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell
megállapítani. A |ámogatás ménéke nem haladhatja meg a kozszo|gáltatás ęllátásának nettó

költségét, azaz a közszo|gźůtatźts működtetéséve| kapcsolatban felmerült költségek és az ęzzel

összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, Íigyelembe véve a{!, a kcĺzszolgá|tatás

ellátásához kapcsolódó sajáttőke-résza|apjźnvttrhatő ésszerĺĺ profitot is.

Felek rögzítik továbbá, hogy a nettó kĺjltség kiszämítására a ZD|flfIlEU bizottsági határozata 5.

cikkének (2) bekezdéseinek rendelkezései az irányadóak, melynek módszeľét a, Eves Szęrződések

m e l l éklete i tarta|mazzźlk.



Budapest Józsefvárosi Onkoľmányzat vagyonáľó| és a vag.yon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľIásáról szótó 66lf0If. (x[.13.) önkoľmányzati rendelet ..../f0I5. (.....) önkormányzati

ľendelet módosítása

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete a Magyarország
helyi önkormányzatairől szóló 20l1. évi CLXXXIX. törvény l09. $ (4) bekezdésében, valamint a

nemzeti vagyonról sző\ő f}|l. évi CXCVI. törvény 5. $ (2) bekezdés b) pontjában kapott
fc|hatalmazós alapjón és az Álaptörvény 3?. clkk (1) bekezdés e) és g) pontjában, rĺa|amint a
Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő f0|1. évi CLXXXIX. torvény 107-109. $-ban
meghatározott feladatkörében eljárva, a kovetkezőket ľendeli el:

1.$ A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.13.) önkonnányzati rendelet 3. mel|éklęte helyébe e rendelet

me|léklete lép'

2.$ Ezen rendelet20l5.június 15. napján lép hatá|yba' és hatályba lépését követő nap hatályátveszti.

Budapest, 2015. június ....

Danada.Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsís Máté
polgáľmester



melléklet a ..../20 ] 5. ('....) önkormányzati rendelethez

Kizáľó|agos joggal ľendelkező iinkormányzati tárcaságok

1. Az önkormányzatíingat|an vagyonnal va|ő gazdá|kodás tekintetében, ideérwe hasznosításához
vagy értékesítéséhez szükséges báľmilyen veľsenyeztetési eljáľás lebonyolítását, az łlrzésér,ő|,

üzemeltetéséről való gondoskodást, a beruhrázási, felújítási feladatok ellátasát, értékesítésének,
hasznosításának lebonyolítasát (ktiliinösęn az értékbecslést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben
és szerződéskötésben való közreműködést), mÍĺszaki szaktanácsadás és műszaki ę||enőrzést a
szerződésben megjelölt vagJon elemek tekintetében: Kisfalu Józsefuárosi Yagyongazdálkodó Kft.

z. A helyi közutakon, a helyi ĺinkormányzat tulajdonában á|ló közforgalom elől el nem zár1

magánutakon, va|amint tereken, paľkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő

várakozźsi (parkolási) közszo|gá|tatás elláüísa tekintetében: Kisfa|u Józsefuárosi Yagyongazdálkodó
Kft.

3. Üdĺĺltetés szervezés, ęrdęi iskola tekintetében: Józsefoárosi Gyermekek ÜdĺiltetéSéért
Kĺizhasznú Nonprofit Kft .

A Magyarkúton ta|álható íngatlan-együttesekben az tnkormányzat fenntartásában miĺködő oktatási-

nevelési intézmények tanulóinak Eľdei Iskola jellegű turnusokban történő táboroztatása, a hétvégi

csoportos kirándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények koĺiszwiseloinek és

közalkalmazottainak tidültetésę, továbbá a káptalanfiiredi gyermektáboľban idény jelleggel, a

józsefuárosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos ĺidültetése, a
józsefoárosi közalkalmazottakés köztisztvisęlők családi és felnőtt üdültetése.

4. Józsefváľosi oktatrísi-nevelési intézmények tanulói részére nyźri szabadidő foglalkozás
szervezése étkezés biaosításával tekintetében: Józsefuáľosi KozösségiHázakNonprofit Kft.

5. Szociátis gondoskodás kĺjrében az a|ź.ŕ.biak tekintetében a Józsefuárosi Közĺĺsségi Hźnak
Nonprofit Kft.
a) adományok gyíĺjtése, fogadása, osztása
b) foglalkozáselősegítésévelkapcsolatosfeladatokellátása

6. ku|tuľális, közművelődési és tuľizmussal kapcsolatos feladatok ellátása körében az a|źlbbiak

tekintetében : Józsefu árosi Közösségi HáZak Nonprofi t Kft.
a) szabadidőfoglalkozas,készségfejlesztés
b) közösségi színtér
c) zász|ógyujtemény
d) Józsefuárosi Galéria míiködtetése
e) rendezvények szervezésę

7. kerĺ'i|eti kĺjzéleti lap, önkormányzati honlap működtetése tekintetében: Józsefuáľosi Közosségi
HázakNonprofit Kft.
a) kerületi közéleti |ap működtetése
b) önkormányzati honlap működtetése
c) PR tevékenység, kommunikáció

8. helyi vállalkozásfej|esztés segítése tekintetében Józsefuárosi Ktiztĺsségi HázakNonprofit Kft.

9. sporťtal és szabadídős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok e||átźsa körében az a|źtbbiak

tek intetében Józsefu áros i Közösségi Házak Nonprofit Kft .

a) helyszín biztosítása



l0. nemzetiségi tigyekkel kapcsolatos feladatok ellátása kĺirében az a|źtbbiak tekintetében

Józsefuárosi Köztisségi HźnakNonprofit Kft.
a) nemzetiségi rendezvények, ünnepek részére helyszín biztosíüísa

11. Az önkormányzati tulajdonban tévő oktatási-nevelési célú intézményi ingatlanok

üzemeltetésével, fenntaľL.ásával, karbantartasával kapcsolatos feladatok tekintetében: Kisfalu
Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft .


