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Közszolgáltatási Keľets zerződés

1. Szerződő felek

Jelen Közszolgáltatási Keretszerzodés

létrejött egyrészrőI,

a Budapest Főváľos WII. kerti|et Jőzsefváľos onkormányzata (székhely: 1082 Budapest, Baross

u. 63-67., tĺiľzskönyvi száma: ]35,7|5 nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár, ađőszám:

|5735.ĺ15-2-42, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint megbízó (a továbbiakban:

önkormányzat),

másrészről.

a IilSFALU Józsefváľosi Vagyongazdá|kodó Korlátolt Felelősségíĺ Társaság (rövidített név:

Kisfalu Kft., székhely: 1083 Budapest, Losonci u. 2., cégjegyzékszám: 01-09-f65463; aďőszám:

t0857|19-f-4f,) a társasági formaváltásának bejegyzését követoen a jogutódként létrejĺĺvő:

Józsefvárosi Gazdátkodási Központ Zrt. képviseli: dr. Pesti Ivett ĺigyvezetőligazgatőság elnöke,

mint közszo|gá|tatő (a továbbiakban: Közszolgáltató) (önkoľmányzat és közszolgáItató a

tovább iakban : Fe lek) kozött az a|ábbiakban fo glaltak szerint.

f . Előzmények

A Magyaľország helyi önkormányzatairóI szo|ő f0| l. évi CLXXXIX. törvény (a

továbbiakban: Mötv.) vonatkozó ľendelkezései alapján azOnkormányzat a közfeladatok

biztonságos, hatékony és jó minőségben ttjrténő e||źltásáva| jelen keretszeľződésben a

Kozszo|gá|tatőt bizza meg. A kozszolgá|tatási feladatok cimzetijét, az ĺinkormányzat a

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásáról szóló 66ĺ2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében jelen

keretszerződés tárgyátt képező feladatok e||átásźra fe|hata|mazza és nevesíti, mint a

kizáró lagos feladatelIátót.

Felek a Közszolgáltatási Keretszerződést (továbiakban: Keretszeľzodés) illetve ennek keretein

belül az adott közszolgá|tatási feladatoka vonatkozóan az adott közszo|gá|tatási feladat

feladatellátására vonatkozó Éves Közszolgá|tatási Szerződését/szerződéseit (továbbiakban:

Éves Szerződés) az Európai Unió műkodéséről szóló szeľzodés l06. cikke (2) bekezdésének

azá|ta|ános gazdasági érdekrĺ szolgáItatások nyújtásával megbízott egyes váIlalkozásokjavára

kozszo|gá|tatás ellentételezése formájában nyújtott ál|ami támogatásra való alkalmazásárő|

sző|ő f}IZlf|lEU bizottsági határozat (HL L 7., f0I2. l. l 13- l0. o.) ľendelkezéseinek

figyelembevételéve| kötik meg. Jelen keretszerződés tartalmát a fęlek a Miniszterelnöki

Hivatal mellett műkodő Támogatásokat Vizsgáló lroda (TVI) tilta| kozzétett a
kozszo|gá|tatásokért nyujtott ellentételezésre vonatkoző szabźiyokról szóló tájékoztaÍőja

alapj án batár ozták meg.

2.1

2.f



f.3

f.4

Felek rcĺgzítik, hogy aKözszo|gáltató jelen keretszerzodés kerętei között az Önkormányzatta|
megkötĺĺtt Éves szerzódéseit jelen szerzodés 7-5' sz. mel|ékletei tarta|mazzźtk.

Af012l2|lEU bizottsági haÍározaÍ.2. cikk (l) bekezdés a) pontja éľtelmében az ellentételezés
mértéke közszolgáltatási feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió euľót.

A jelen Keretszęrzodésben meghatározott, és a Kozszo|gźlltató által ellátott közszolgáltatási
feladatok a f0Iflf|lEU bizottsági határozat szerinti általános gazdasägi erdekti
szolgáltatásnak minőstĺlnek, ame|yekre a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Felek e
jogszabályok rendelkezéseivel osszhangban k<itik meg a Szerződést.

Felek rögzítik, hogy a Keretszerződésben - a Kíilön Jogszabályokkal összhangban
meghatározzźtk a KozszolgáItatót teľlrelő áItalános Közszolgáltatási KötelezeÍtség tarÍa|mát,

mennyiségi és rninőségi paramétereit' tertileti és időbeli hatá|yát, valamint a közszolgáltatási
feladatellátásért az onkormányzat á|ta| nyújtott allyagi juttatás (kompenzació) kiszámításának
általános alapelveit.

Felek jelen Kerętszęrződés keretei között az Éves Szerződések 1. számú mellékletében
rögzítik azon egyes Kompenzációknak a mértékét, kiszámításának módját, valamint
kifizetésének módját és feltételeit, amelyet az tnkormányzat nyűjt aKozszo\gź/rtatőnak az
Éves Szerződésekben meghatározott Közszolgáltatási Kötelezettség Kĺĺzszolgáltató általi
teljesítésének ellentételezéseként annak érdekében, hogy a Kozszolgáltatási
Köte lezettségekből eľedo kö ltségek fedezete biztosított legyen.

Felek jelen Keretszeľződésre tekintettel, annak keretin belül, de külön megállapodásokban
-ź--!+:|. ^ I/:-^-^|-!|a^l!^: v*.^|^--a-!--^| -^^-^^:--j^|.^'- Ä-.r-.-..-- !.- . ._-L !|L.IIUBZItllt a I\UZsZUlBi1lĺ.a[asl I\UtęlęZgttsęBBęl U55ZęruBBE5Uę|l aL \-,IlKoIII|al|yzat aItal

Közszolgá|tatónak eseti a|apon nyújtott, a Számviteli torvény a|apján beruházási célú azon

támogatásokat, amelyek alapján meghatározott munkák az tnkoľmányzat tu|ajdonában lévő
ingatlanokon kerülnek e|végzésre és üzembe helyezésükkel megváltozlk az ingatlanok énéke.

3. Eľte|mező ľende|kezések

Fogalom meghatáľozások
ASzerződésben az atábbi nagy kezdőbetűs fogalmak és kifejezések a következojelentéssel bírnak:

2.5

2.6
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(a)

(b)

Be|ső Szabá|yzatok a Közszo|gáltató által a Jó Szakmai Gyakorlattal és a Külön
Jogszabályokkal összhangban a Közszolgáltatási Kötelęzettség körébe tarLoző

tevékenys ége kkel kapc so l atban ké s zített be Íső szab á|y zatok;

Közbeszeľzési Szabá|yzat a Közszo|gá|tatő á|ta| készített és a Kozszo|gá|tato
ügyvezetője ligazgatősága á|ta| jóváhagyott szabźilyzat, amely a jelen szerződésbęn rogzített
közfeladat e|látásához igénybe venni kívántvá||a|koző kiválasztásának szabályait rögzíti a

közbeszerzésekről sző|ő 201l. évi CUII. tcirvénnye| (a továbbiakban: Kbt.)' illetve a

mindenkor hatá|yos Kbt.-vel összhangban;
Egyéb Tevékenység Közszolgá|tatő á|ta|, annak társasági okirataival összhangban, a

Keretszerzódés 5.I pontjában (Közszolgáltatási Kötelezettség) meghatározott, illetve az
Eves szerződésekben részletesen tételezett Kozszolgáltatási Kötelezettsége körén, azaz a

Közszolgáltatási Tevékenységen kívü| végzett egyéb tevékenység;

(c)



(d) Egyéb Tevékenység Nyeľesége: aZ Éues szerzodésekben részletesen ÍételezeÍt

Közszolgáltatási Kötelezettsége köľén, azaz aKozszo|gá|tatási Tevékenységen kívtil végzett

egyéb tevékenység nyeresége;

(e) Előirányzott Kompenzáció az onkormányzat tárgyévi koltségvetésében előirányzotĹ, a

Keretszerződés 1 .4 pontjában (Az Előiranyzott Kompenzáció meghatározása) foglalt eljárás

a|apján megá|lapított, atárgyévben Közszolgáltatónak eloirányzott Kompenzáció;
(f) Éves Mĺiködési Jelentés Kozszolgáltató á|ta| a Keľetszerződés 8.1 pontjában

(Kozszolgáltató beszámoldsi kotelezettsége) foglaltak szerint a Kozszolgáltatási
Kötelezettség teljesítésérőI az onkormányzatnakévente készített beszámoló;

(g) Jó Szakmai Gyakoľlat azon fo|ýonosan vá|toző gyakorlat, módszerek, mrĺszaki eljárások

és normák összessége, amelyet az Euľópai Unióban, általánosan elfogadnak és széles

körben a|ka|maznak;
(h) Jogos Kompenzációigény azon összeg, amelyre Közszolgáltató aZ źita|a a je|en

Keretszerződés és az Eves Kozszo|gźt|taÍási Szerződés alapján egy adott naptári évben

ténylegesen teljesített Kozszo|gáItatási KotęIezettség ellentételezéseként jogosult, és amely

az adott évet kovetően évente utóIag a Kerętszerzódés 1.7. pontjában (Éves Etszámotĺźs)

foglaltak szeľint kerĺil meghat ár ozásra;
(i) Kifizetett Kompenzáció a tárgyévben az E|őirányzott Kompenzáció alapján

Közszolgáltatónak az onkormányzat tárgyévi költségvetése terhére ténylegesen kifizetett
Kompenzáció;

j) Kompenzáció a Közszo|gá|tatási Kĺjtelezettség ellátásának ellentételezéseként a jelen

keretszerződés 7. Pontja és aZ Éues közszolgáltatási Szerzodések (Kompenzáció

neghatározása, kifizetése havi és Eves elszámolása) szerint a Közszo|gá|Íatő részére az

tnkormányzaĺ. koItségvętésę terhére tcljcsítendő kifizetós. A kompcnzáció ncm haladha-.3a

meg a kĺĺzszolgáltatási kotelezettségek teljesítéséhez szĺikséges nettó köItséget, beleérrve

egy ésszerű nyereséget is;
(k) Költségtéľítés: Közszolgáltató a kozfę|adat ellátássa| ĺisszefüggésben felmerült

koltségeinek megtéľítéséľe jogosult az ésszeru nyereség néIkül;
(l) Kiizszo|gáItatási Kötelezettség a Közszo|gáltatónak a Keľetszerződés 5. pontjában

(KÓzszoĺgáltatósi Köĺelezettség), valamint aZ Éves Szeľződésekben meghatározott

kozszo|gá|tatások nyújtására vonatkozó kötelezettsége;
(m) Közszolgáltatási Tevékenység Költsége, ahogyan azt a Keretszeruődés, valamint uzE,"'

Szerződések 1. sz. mellékletei (Kompenzáciő szćtmításának módszere) meghatározzák;

ÚĐ Kiizszolgá|tatási Tevékenység a Kozszolgáltatónak a Keretszerződés 5.l pontjában

(valaruint a, É,es Szerződésekben, nlint Kozszolgáltatćłsi Kotelezettség) meghatározott

KözszolgáltatáSi Kötelezettsége korében folytatott tevékenysége;
(o) Ügyfél KozszolgáItató által a Közszo|gáltatási Tevékenység körében nyújtott szolgáltatást

vagy szo|gáltatásokat igénybe vevo személy;
(p) Keretszeľződés, a jelen szerződő felek közötti olyan keretjellegű megállapodás' ame|y

tartalmazza mindazon kritériumokat' ame|yeket a f0|2l2|lEU bizottsági határozat

rendelkezései eloírnak, valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket a Támogatásokat

Yizsgá|o Iroda (TVI) źL|ta| kozzéteÍt, a kozszo|gá|tatásokért nylijtott ellentételezésre

vonatkozó szabá|yokról szóló tájékoztatőja alkalmazni rendel. A Keretszerzodés ezentű|

tarta|mazza azokat a kozszo|gáltatási feladatokat feladatcsoportokra bontva, ame|yeket az

onkormányzat rendelete a Kozszolgáltatónak kizárólagos fe|adatellátás terhe mellett ellátni

rendel, és amelyre feladatcsopoľtonként a Keretszerzodés keretei kozött a Felek Éves

Szerződést kötnek.



4.1

(q) Éves Szerződés(ek): a Keretszerződés keretei között és annak végrehajtása tárgyában a

felek kozött megkötött, az onkormányzat kozfeledatait finanszírozó éves köItségvetéssel
osszhangban lévő és arra épülo éves közszolgá|tatási szerződés, amely aKereÍszęrzódésben
meghatározott feladat fősoron lévő feladatcsoportot részletes bontásban tarta|mazza, és

ame|ynek melléklęteibęn az eIlentételezés, a kompenzáció és az önköltségszámítás módja a

felek kozött az Éues koltségvetéshezigazodva meghatározásľa keríil. A feladatonként Felek
áItal kötött Éves Szerződések a Keretszerződésnek e|választhatatlan részei és azza| eryütt és

azza| ossz|langban értelmezendoek. Az Éves Szerződések pénzugyi teljesítését a Felek
feladatcsoportonként elkülönítetten kcitelesek elszámolni. Az Éves Szerzödések
tarta|mazzák a jelen Keretszerződés 1.2 szerinti kompenzáció számĺtása szerinti

,,Kompenzáció számítási módszere'' elnevezésű 6. Sz. MęIlékletet, amely az Éves
S zeľződések elválaszthatatlan melléklete i.

ľ) Esszeľű nyereség: 2|l20|flEu bizottsági határozat 5 cikk 5) bekezdése szerinti fogalom,
amennyiben az Éves Szerződés ettől eltérően nem rendelkezik ennek mértéke nem

haladhatj a męB aZ éves kompen záciő 5%o -át.

4.

Közszolgálta tó nyilatk ozatai

A Felek nyilatkozatai

Kozszo|gá|tató a Keretszerződés aláírásának napján aza|źlbbi nyi|atkozatokat teszi:

(b)

V iizęza|oĄ|tąfÁ ą mqmrąr inoęzqhĄĺrln|r czcrinf |l5trei^++ }..a.laĺlzełt Ác míí|ł^áÁ 
^frvlr vJvrlr vr rrrsLvuvr u!

onkormányzat kizáro|agosan és tartósan, l00%-os önkormányzati tulajdonában álIó

gazdasági társaság, amely a társasági foľmaváltását követoęn zártköruęn működo

részvénýáľs asággá a laku l;

Kozszolgáltató jogosult ana, hogy a Kerętszerzodést és az Éves Szerződések eÍ' a|áírja,
és az abban vállalt köte|ezettségeit te|jesítse' jelen Keľetszerzodésnek aZ

onkormányzat képviselőtestiiletének tulajdonosi határozattal történő elfogadásával a

Közszo l gá l t ato a szerző dések aláírásáho z szükséges fel hatalm azássa| rend elkezik;
a Keretszerződés Közszolgáltató á|ta|i a|áírása és aZ abban fog|alt jogok
Közszolgáltató á|ta|i gyakorlása, il|ętve kötelezettségek Kozszo|gá|tatő általi
teljesítése n incsen e| lęntétben:

(i) aKozszo|gá|tatótársaságiokirataival;
(ii) aKozszo|gáltatóra vonatkozójogszabályokka|;vagy
(iii) semmilyen aKozszo|gźtltató vagy aKozszo|gtlltató vagyona tekintetében

koteIező érvényĹi megállapodással;

Kozszo|gá|tató rendelkezik minden olyan, jogszabá|y által eloírt engedéllyel, amely a

Kozszo| gá|tatási Tevékenység fo |ytatásához szükséges ;

Kozszo|gá|tató rende|kezĹk a Kozszolgáltatási Kotelezettség teljesítéséhez szĺĺkséges

személyi és tárgyi feltételekkel;

A Kĺizszolgáltató legjobb tudomása szerint Közszolgáltató ellęn nincs folyamatban

olyan bírósági, vá|asztottbírósági vagy kozigazgatási eljáľás, amely kedvezőtlen

elbírálás esetén veszé|yezteti a Kozszo|gáltatási Kötelezettség teljesítését, és ilyen
eliárás nincs'

íq\

(c)

(d)

(e)
..j

(Đ



4.f onkoľmányzat nyi|atkozatai

Az onkormányzat a Keretszerződés és azE,es Szerződések aláírásának napján aza|ábbinyilatkozatot
teszi:

(a) Azonkormányzat jogosult arra,hogy aKeretszerződést, illetve azEves Szeľződéseket a|áírja

és az abban válla|t kötelezettségeit teljesítse.
(b) Az tnkormányzat rendeletében rendelkez1k a Szeľződések és mellékleteik elfogađásához és

módosításához szÜkséges hatáskörök telepítésérol és átruházásáról.

5. A szerződés tárgya, a közszolgáltatási ktite|ezettség taľtalma

5.1 KtizszolgáltatásiKötelezettség
Közszo|gźĺ|tatő a Keretszerzodés alapján aZ tnkormányzat részére aZ alábbiakban

meghatározott Közszolgá|tatási Tevékenység, közfeladat ellátására koteles a Jó Szakmai

Gyakorlat szerint, valamint a Külön Jogszabályokkal és a Belső Szabályzatokkal

osszhangban:

5.1.1 Saiát tulaidonú ingatlanokkal.Iakás-és helyiséggazdálkodássa| kapcsolatos feladatok
(Mötv.23. Q (5) bekezdés 14. rlont)

a) lakás és helyiséggazdálkodás, ideéľrve a szociális béľIakásokkal kapcsolatos gazdálkodási

feladatokat is.

b) Az önkormányzati ingatlalr vagyonnal va|ő gazdá|kodás, ideéľ|ve annak hasznosításáhozvagy
értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás |ebonyolítását, aZ őrzésérol,

Ĺizemeltetéséről való gondoskodást, a beruházási, fe|iĄitźlsi feladatok, éńékesítés, hasznosítás

lebonyolítását (kü|önösen az értékbecs|ést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben és

szerzodéskĺĺtésben való közľeműkodést). miÍszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzés.

(Ezen feladatkörre a Felek jelen keretszerződés keretei közijtt és alapjĺźn évente Szerződćst kötnek,

ĺ,z E,ns Szerződés jelen Keretszeľződés I.sz. melléklete)

5.L.2 Kiĺzterület-fenntartássa|. városüzemeltetéssel kapcsoIatos közszolgá|tatási feladatok
(Mötv.23. s (5) bekezdés 1. pont)

a) Józsefuáros közterĺileteinek takarítása, a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének
feltételeinek biztosítása. az i | |egá| is huI ladék-lerakás megelőzése:

b) a tclek, paľkuk lllagas szirltű éIlretoségéľ.5l va|ó gondoskodás, a növényzeÍ. fenntaĺtása, az
utcabútorok és a szilárd burkolat karbantartásáróI va|ó gondoskodás;

c) a keriilet keze|ésében |évo utak burkolatának karbantartásźrő|, állagmegóvásáról, megújításáról
való gorldoskodás.

(Ezen feladatkijrre a Felek jelen keretszerződés keretei köztitt ćs alapjĺilt évente Szerződést kötnek,

,z E,,s Szerzőĺlés jelen Keretszerződés 2.sz. melléklete)



5.1.3 Piac üzemeltetése (Mötv.23. $ (5) bekezdés 16. pont)

a) termelői piacok üzemeltetése és fenntaľtása;

b) A vásáľokľól, a piacukľó|, és a bęvásárlókĺ.lzpollĺ.ĺ.lkról szóló 5512009. (III. 13') Korm. rendelet
szerint piac üzemeltetése: az Úi Teleki téri Piacot fenntartó Budapest Főváros VIII. keľiilet
Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testü|ete által kije|olt' a piac vezetését, annak működtetéséve|,
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok e||átása, a fenntartó nevében eljárnijogosult.

(Ezen feladatkijrre a Felek jelen keretszerződé.s keretei kijzött és alapján évente Szerződést kötnek,
oz E,"s Szerződés jelen Keretszerződés 3.sz. melléklete)

5.1.4 Az önkoľmányzati tuIaidonban lévő oktatásĹnevelési célrĺ intézményi ineatlanok
üzemeltetésével. fenntartásával. kaľbantartásával kapcsolatos feladatok (Mtitv. 23. 8 (5)

bekezdés 10. pont)

Az onkormányzat tulajdonában ál|ó, a KLIK részére ingyenes használatba adott, áIta|ános iskolák
elhelyezését szolgáló ingatlanok és óvodai eIhelyezést szolgá|ó ingatlanok üzemeltetése, fenntartása,

karbantaľtása.

(Ezen feladatkörre a Felek jelen keretszerződés keretei kijztjtt és alapjón évente Szerződést kötnek,
oz É,es Szerzőclés jelen Keretszerződés 4.sz melléklete)

5.1.5 A Józsefváľosi Onkormányzat. illetve a Főváľosi onkoľmányzat megbízásábóI a
kiizterületi várakozóh üzemeltetéséve|

kaľbantaľtásával kapcso|atos feladatok (Mi'tv.23. $ (5) bekezdés 3. pont)

A he|yi kcizutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában áIló közfurgalom elől el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közteri'ileteken kĺjzúti jármíĺvel torténő

v árakozźsi (parkolási) közszolgáltatás.

A jelen közszo|gá|tatási szerződés hatálya nem terjed ki a más önkonnányzat (Főváros) tulajdonában
tévő koĺeitileti parkolóhelyek iizenreltetésére, illetve más cinkormányzatoknak e|végzett
parkolásgazdálkodással összefi.iggő résztevékenységre. A Közszolgáltat,ő ezt vállalkozói tevékenysége
köľében végzi, a fę|adaÍta| kapcso|atos bevéte|eit és kiadásait a kozszolgźt|tatás flnanszírozźsátó|
elkĹilönífve tartj a nyilván.

(Ezen feladatkörre a Felek jelen keretszerződés keretei ki)ztjtt és alapján évente Szerződést kiitnek,
hz Éves SzerzőĺIés jelen Keretszerzőĺtés 5.sz. melléklete)

5.2 Az 5.I pontban felsorolt feladatkörök ellátására jelen Kerętszerződés keretei kozott megkötöľt
Éves Szerződések jelen Keretszerződés 1-5. sz. Mellékletét képezik, és annak elválaszthatatlan
részei.



5.3 Felek rögzítik, hogy a je|en Keretszerződésben felsorolt egyes közszo|gá|tatási feladatok
részletes (o, éves kaltségveĺési tervvel osszhangban áIló alábontasban szereplĄ leírását a
mel lékletként csatolt Éves S zerződések tartalm azzák.

5.4. KözszolgáItatási Kiitelezettség időtartama
Felek rögzítik, hogy a Kozszolgáltató Közszo|gá|tatási Kötelezettsége a jelen Keretszerződés
megszűnéséig áIl fenn'

5.5. Az onkormányzat a Szerződés 5.1 pontban meg|ratározott közfeladatok ellátására
Közszolgáltatónak a|anyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és terĺileti hatállyal
kizárólagos jogot biztosít. Közszo|gáItatő ezen kizárólagos joggyakorlása az önkormányzat
66lf0|2. (XII'13.) számű önkoľmányzati rendeletének felhata|mazásán alapul. A Közszolgá|tatő az

5.l. szerinti fe|adatellátása során a Kbt. 9. $ (l.) bekezdés k) pontja vonatkozásában, mint 100% -

ban taĺtósan kizárólagos onkormányzati tulajdonban álló feladatellátó, kivételi körben érte|mezeÍt

ún. ,,In-house'' társaság á|ta| végzett tevékenységnek minosĺil.

5.6. Közfeladat el|átási helve. és ellátási teriilete

Közszo|gáItatő kozszolgáltatási feladatait elsősorban székhelyén és telephelyein végzi, de

feladatellátását e|sősorban a Budapest VIII. Kerület Józsefuáľosi onkormányzat kozigazgatźsi
terĹi|etén belü| fejti ki'

Feladatellátási terü|ete az onkormźĺnyzat tulajdonában á||ő, a nemzeti Vagyon részét képező
ingatlanokra, kozterületekľe terjed ki. Amennyiben az onkormányzat tulajdonthan á|Iő ingatlan a

kozigazgatźlsi terÜletén kívül fekszik, úgy Kozszolgáltató feladatęllátási ktitelezettsége arra is

kiterjed.

6. Eseti kiizszolgá|tatási megbízások

Az onkormányzatjogosult aKözszo|gáltatót a je|en Keretszerződésben nem rögzíteÍt, a szerződés

megkötésének idopontjában előre nem látható, de az onkormányzat számára a ktilső feltételek

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

felsorolt feladatok) körébe tartoző eseti fe|adatok elvégzéséve| is megbízni (,,Eseti Kiizszolgáltatási
Megbízások'') azza|, hogy ezen Eseti Közszolgáltatási Megbízásoknak a Keretszerződés

rendelkezéseivel összlransban kell á|lniuk.

7. Kom penzáció meghatározása, kifi zetése, e|számolása

Fe|ek rogzítik. hogy a támogatás mértékét a 20|2l2IlEU bizottsági haÍározaÍ. 5. cikke szerint kell
megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó

költségét, aZaZ a közszolgá|tatás működtetésével kapcsolatban felmerült koltségek és az ezze|

osszefuggésben keletkezett bevételek kĺ'i|önbségét, figyelembe véve eEY, a kőzszo|gá|tatás

e||átásához kapcsolódó sajáttőke-résza|apján várható ésszerĹi nyereséget is.

Felek rögzítik továbbá, hogy a nettó kĺjltség kiszámítására a20|f/21lEU bizottsági batározata 5.

cikkének (2) bekezdéseinek ľende|kezései az irányadóak, me|ynek módszerét az Éves Szerződések

m e l l ékI ete i tarta|mazzźtk.



7.1. Kompenzáciő
Közszo|gá|tatő a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítése ellentételezéseként Kompenzációra
jogosult, illetve az onkormányzat a Kompenzáció teljesítésére köteles, a Keretszerződésben
me shatáľozott feltételekkel.

A Keretszerződés 5.|.2. és a 5. l.4. pontjában meghatározott fe|adatok ellátására a feladat el|átásával
közvetlenül és közvetetten felmeriilt koltségeit ťlnanszírozza támogatás címén.

A Keretszerződés 5.l.l, 5.l.3. és 5.l.5 pontjában meghatározott fe|adatok ellátását azOnkormányzat
az Eves Szerződés szerinti Kompenzációjával flnanszírozza, kivéve azokat a részfe|adatokat,
amelyeket a Kozszo|gáltató szo l gáltatásként v é gez.

Abban az esetben, ha az ę|számolt bevételek az ésszerű nyereség nagyságáná| nagyobb méltékben
haladják meg ezen költségek és ráfordítások osszegét, az onkormányzat visszatérítésre jogosult,
i ll etve a Ko zszo|gźtltató v i sszatéríté sre köte l es.

7.2. Kompe nzáciő számítása
A Kompenzáciő száĺnitźtsi módszere és összege a jelen keretszerződésben rögzítettek alapján (és a
jelen Keretszerződés 6.sz. melléklete) valamint a jelen keľetszerzodés keretei kcjzott megkötött Éves
Szerződés l. sz. mellékletében kerüI meshatározásra.

7.3. Ke ľesz tťlnanszír c.zás tilalm a

Kozszo|gźńtatő a Kompellzációt kizároIag a Közszolgá|tatási Tevékenység Kci|tségének
ťlnanszírozásáľa köte|ęs felhasználni azEves Szerzodésekben meghatározottak szerint.

A nem a Kőzę'za|oĄ|feĺáci Terlékcnrĺcéo kÄlfcÁoénc|ł flnąnęzírnzĄcára fplhqcznĄ|l ą- ŕ\.l'^",.á..,-ot
-^^""".".Đ.rvr|ruJ2rrqr.'q!vl||\vllllull]lql

köItségvetése terhéľe kifizętętt Kompenzáció tekintetében Közszo|gá|tatőt visszaflzetési
kötelezettség terheli (o|yan mértékig, anri|yen mértékben a KifizeteĹt Kompenzáció nem a
Közszolgá|tatási Tevékenység KöItségének ťlnanszírozásáľa került felhasználásra).

7.4 Az E|őiráł'nyzott Komp enzáciő meghatáľozása
K<izszolgáltató köteles minden évben legkésóbb október 3l. napjáig az onkormányzatnak átadni a

ktjvetkező naptári évre vonatkoző e|ozetes üzleti terve alapján, az Éves Szerzodés 1. sz.

męllékletében {Kompenzáció számítási módszere) foglaltak szerint a következő naptáľi évre
vonatkozó tervezett Kompenzáció igényét'
Az onkormányzatjogosu|t a Kozszo|gá|tatő á|ta| benyújtott Kompenzáció igéný ellenőrizni és

ind oko lt esetben ar r ő| e gy eztetéseket kezdeln én yezn i.

A Felek által kö|csönösen e|fogadott Kompenzáció igény aIapján az tnkormányzat költségvetésében
rogziti a Kompenzáció mértékét.

7.5 Amennyiben a Kcizszolgá|tatő akozszo|gá|tatás korén be|ül és kívĺi| is végez tevékenységeket,
akkoľ a 20|zl2|/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a kozszolgáltatás
koltségeit és bevételeit a tobbi szolgáltatásétól e|különítve kell kimutatnia belső számláiban, a

kö|tségek és bevételek e|különítésének paramétereiveI egyiitt. A közszolgá|tatáson kívül eső
tevékenységek kĺĺltségei magukban fogla|ják az osszes közvetlen költséget, a közĺjs kö|tségek
arányos részét és a megfeleló tokeme$érülést. E költségekre nem adható ellentételezés.

A Közszolgáltató elkĺilönített nyilvántartást köte|es vęzętni az 5.1. pontban meghatározott, egyes
feladatcsoportokra.



7.6 AzE|őirányzott Kompenzáclőteljesítése

7.6.1. Kompenzáciő
Az tnkormźnyzat tárgyhó 1' napjáig Kozszolgá|tató bankszám|ájára utalással rendelkezésre

bocsátja aZ éves előirányzott kompenzáció osszegének 1l|2 részének megfelelő összegű

kompenzációt.
Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységétkizárő|agabban az esętben koteles megkezdeni, amint

a kompenzáció cisszege feladate||átásával összefiiggő kĺjtelezęttségvállalásának fedezeteként

szźm|áján rendelkezéséľe ál]. Ettől a főszabá|ytő| az adott feladatcsopoÍ sajátosságai okán a Felek
az Éves Szerzodésben eltérhetnek.

7 .6.2. Atmeneti Finans zírozás (az onkorm ányzat Éves koltségvetését mege|őző tárgyév időszakára)

Az onkormányzat tárgyévi koltségvetésének elfogadásáig havonta az e|őző évi egy hónapra jutó

kompenzáció összegét bocsátja Közszolgáltató rendęlkezésére, azza|, hogy ezbeszámításrakerll| az

Éves Szerződésben meghatározott kompenzáció összegébe.

7.1. Eves elszámolás

HaaKözszolgáltató az5.I. pontban meghatározott feladatonkénta20|2ĺfllEU bizottságihatározat5.

cikkének megfelelően meghatározott osszeget meghaladó támogatásban ľészesiil, aKozszo|gáItatónak

a tú|kompenzźrciót vissza ke|l Íizetnie. Anrennyiben a túlkompenzźrciő összege nem haladja meg aZ

átlagos éves ellentéte|ezés összegének 10 o/o-át, a túlkompenzáciő a következő időszakľa átvitelľe

kerül, és levonandó aZ arra az idószakra fizetendo támogatás összegéből. A Kĺizszolgá|tatő a

támogatásról olyan elkülonített elszámolást kcjte|es vezetni, amelybol a fl|flL|lBU bizottsági

hatźtrozaÍ.5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelnrények ellenorizhetoek.

Közszolgáltató köteles aKozszo|gáltatáSi Kotelezettség teljesítéséről félévente, a naptáľi félév végét

követo 60 napon belül' valamint éventę a naptári év végét követő 90 napon belül az tnkormányzatot
tájékoztatni azEves Jelentésben, me|y az Éves Szerződés mellékletét képezi.

Az Éue' Jelentésben Kozszo|gá|tato a Kompenzáció elszámolásáról, valamint a Szerződés

teljesítésének és a Kozszolgáltatási Tevékenység e|látásának tapaszta|atairő|, - számszerű adatokkal

a|źúámaszto|t - összesítő tájékoztatást nyújt az onkormányzat részére.

A Közszolgáltató auditált éves beszáInolójállak elkészítését követoen 30 napon bęlül, de legkésőbb

minden naptári év nrárcius 3 1. napjáig köteles az auditá|t adatok alapján az e|oző évi Kompenzáciőro|

elszámolni.

Az tnkormányzat jogosult a Közszo|gá|tatő á|ta| készített számításokat el|enőrizni és indokolt

esetben arrő| egy eztetéseket kezd eményezn i.

Az Éves eIszámolás alapja a Felek által kölcsönosen elfogadott Jogos Kompenzáciőigény.

AzEves elszámolás eĺfogadására legkésobb a gazdá|kodási évet kövętő év máju.s 3l. napjáig s.ôr

kerül.
Az Éves elszámolás alapján meghatározott esetleges alulkompenzáció

túlkompenzáció összegét |egkésőbb u, É,"s elszámolás elfogadásától

fizetésre kotelezett Fé| a másik Fé|nek mestéríteni köteles'

.o.

vagy a 10%o-oÍ. meghaladó

szźlmitott 15 napon belĹil a



A jelen pont rendelkezéseinek a|ka|mazásával elszámolást kell készíteni a Szerződés megszűnésekor

és az ezen e|számolás alapján meghatározott eset|eges a|u|kompenzáció vagy túIkompenzáció

összegét legkésóbb a Szerződés megsztĺnésétol számított l5 napon belül a fizetésre kötelezett Fé| a

másik Félnek megtéríteni koteles.

8. Ellenőľzés

8.1. Onkorm ányzat ellenőľzési joga

Az tnkormźnyzaÍ.jogosult (illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles) aKozszo|gá|tato

Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését - saját ffiagavagy szakértő bevonásával - ellenőrizni.

Közszolgáltató koteles az ęIlenőrzés során az onkormányzat képviselőive| (ideértve aZ

tnkormányzat álta| megbízott szakértoket is) együttrnŕikĺjdni, számukra minden az e||enorzés

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

számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni' valamint aKozszo|gáItatási Tęvékenységére, illetve

egyébként gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre á|ló vagy ésszerű eľőfeszítéssel

kinyerheto adatot és infonnációt megadni).

Felek megállapodnak abban, hogy helyszíni ellenorzésre nem kizárő|ag elozetesen egyeztetett

időpontban kerülhet sor azza|, hogy a helyszíni ellenőrzés az indoko|t és szükséges mértéket

meghaladóan nem zavarhatjaa Közszolgáltatási Tevékenység Kozszolgá|tato á|tali ellátását'

8.f. Fele|ősség

AmennyibenKözszo|gáItatő a közszolgáltatási feladatok ellátása során közrelnűködőt vesz igénybe, a

Közreműködő teljesítés éért űgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

9. Közszolgá|tatókötelezettségvállalásai

9.I. Tevékenységekelkülłinítése
Kozszolgáltató köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló részét képező kiegészítő

mellékletben a Közszolgáltatási Tevékenységet és Egyéb Tevékenységet elkĹilönítętten kezelni.

9.f. Miĺkiidésihatékonyság
Közszolgáltató köteles gazdáIkodásźtt a tő|e elváľlrató gondossággal, a költséghatékonyságot szem

eloľt tarrva folytatni, különosen:
(a) Kozszolgáltatő az tnkormányzat döntésétol fuggően az E'gyéb Tevékenység Eredménye

rea|izáIt összegéve l a Jogos Kompenzáció i gény osszegét csökkenten i ;

(b) KözszolgáItató Egyéb tevékenysége nem veszéIyezteÍheti a Közszolgá|tatási Tevékenységét,

ugyanakkor Közszolgáltató torekszik a rendelkezésóľe á|ló személyi állomány és eszközök

minél teljesebb hatékony kihasználására.

9.3. Üzemeltetés és karbantartás
Kozszolgáltató köteles aKozszo|gá|tatási Kötelezettség teljesítéséhez szükséges tárgyi eszközöknek a

Jó Szakmai Gyakorlatnak megfelelő ĺizemeltetését és karbantartását biaosítani.



9.4. BiztosÍtás
Közszolgáltató kcizszolgá|tatási tevékenységének ellátása a|att köteles a Biĺosítást a Jó Szakmai
Gyakorlattal osszhangban folyamatosan fenntartani.

A Közszolgáltatási Tevékenység e||átásához szĺikséges ęszközök tekintetében bekövetkezett

káresemények esetén Közszo|gáltató köteles a Biztosítás körében megkotött vagyonbiaosítás alapján

kiťlzetett kártérítési összegeket a károsodott eszközök he|yreállítására, illetve pótlására fe|haszná|ni

mindaddig, amígazok gazdaságos üzemeltetése ezá|ta| ésszerűen helyreáIlítható.

9.5. Terhelésitilalĺlm
Kozszo|gáItatő eszkozein nem alapítható olyan teher (p|. zálogjog, jelzálogjog' óvadék, követelés

biztosítására irányuló engedményezés vagy bármely más szerződés vagy megál|apodás, amelynek
célja valamely személy köte|ezettségeinek biztosítása), amely a Közszolgźitatási Köte|ezettség

teljesítését veszélyezteti.

9.6 Táj éko ztatási kötelezettség
Kozszolgáltató a tudomásszerzéstkövetoen haladéktalanul köteles az onkormányzatot tájékoztatni:

- bármely olyan eseményrőI vagy körülményről, amely aSzerzodés 13.2. pontja (onkormányzat

rendkívüli felłllondási joga) érte|mében megalapíthatja az onkormányzat azonnali lratályú

feImondási jogát;

. bármelylényegesbiztosításieseményrol;
- bárme|y, aKözszolgáltatóval szemben környezetvédelmi.jogszabály alapján tálnasztott.lényeges

követelés részleteiről;

- bármely olyan egyéb eseményről vagy körÜlményról amely veszéIyezteti a KözszolgáItatási

Kötelezettség telj es ítését;

9.7 Ir atmegő rzési kö telezettség

Felek tudomásul veszik, hogy a }}|flf|/Eu bizottsági határozat 8. cikkének éľtelmében a megbízás
időtartama alatt és annak lejártától számított l0 évig a jelen szerződés a|apján nyújtott ellentételęzés a

megjelöIt határozaÍta| való összeegyeztethetoségének ellenorzéséhez szükséges információkat
kötelesek megőrizrri.

l0. Vis Maioľ

10.1. Vis Maior Bsemények
Vis Maior Eseménynek minősiil báľmely o|yan elore nem látható eselnény, amely bármely Félen

kívül áIló okból mertil fel és az érintett Féltől elvárható goridossággal sem kerülhető eI, i|letve

hárítható el, idęéľtve külonösen, de nem kizárólagosan a következőket:
(a) rendkívüli áIlapot
(b) szi'ikségáIlapot
(c) mege|őző védelmi helyzet
(d) az é|et- és vagyonbiztonságot veszé|yeztető elemi csapás vagy ipari szerencsét|enség esetén

(veszé|yhe|yzet).
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1 0.2. Táj ékoztatási kötelezettség
Ha Vis Maior Esemény bekövetkezése akadályoZZa vagy késlelteti valamely Felet a Szerződésben
vállalt kötelezettségeiteljesítésében' akkor azérintett Fél koteles azésszeríien lehetséges legrövidebb
időn belü| tźĘékoztatni a másik Fę|et az ilyen esemény beálltáró|, annak jellegéről és az adott Fél
Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére várhatóan gyakorolt hatásáró|.

10.3. Vis Maioľ jogkövetkezményei
A Keretszerzodés 1l.2. pontja (Tájékoztatási kötelezettség) szerinti tájékoztatási kötelezettségét
teljesítő, Vis Maior Esemény á|tal érintett Fél:

(a) mentesül a Keretszerződésben és az Éves Szeľzodésben válla|t kötelezettségei teljesítése alól
olyan méľtékben, ami|yen mértékben azok te|jesítését azadott Vis Maior Esemény akadźilyozzavagy
késlelteti és mindaddig, amígazadoÍĹVis Maior Esemény fennáll;
(b) koteles minden tőle te|hető ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Vis Maioľ
Eseménynek a Keretszerződés az Éves Szeľződések szerinti kote|ezettségei te|jesítéséľe gyakorolt
hatását enyhítse és a Szerződésben válla|t egyéb, a Vis Maior Esemény álta| nem éľintętt
kötelezettségeit teljesítse;
(c) köteles a másik Felet a Vis Maior Esemény megsziĺnéséľől haladéktalanul értesíteni és a
Keretszetzodésben, valamint az Éues Szerződésekben váIlalt kotelezettségeit újra folyamatosan
teljesíteni.

10.4. Lehetetleniilés
Amennyiben a Vis Maior Esemény 90 napon kereszttĺ| f,olyamatosan fennál| és a Felek a

Keretszerzőcĺésben, iiietve azÉ,es Szerzoĺiésekben váilait kötelezettségeik teljesítésére annak ellenére
sem képesek, hogy minden toltik telhetőt megtettek a Vis Maior Esemélry következľnényeinek
elháľítására, a Felek jogosultak közösęn megállapítani a Keretszerzodés le|retet|eni.ilését. Az Éves
szerződés |ehetetlentilése nem eľedményezi automatikusan a Keľetszerződés |ehetętlenĺi|ését.

11. Szeľződés időbeli hatálva és módosítása

11.1 Hatályba lépés

Felek megállapodnak, hogy a jelen Keretszerződés 2015. június 15. napján lép hatályba, míg a
keretszerződés elvá|aszthatatlan részétképezó |-5. számű mellékletei a Képviselo-testtilet á|tal külön
meghatár ozott időpontokban lépnek hatáIyba.

A fęIek ismerettel bínrak arrő| a korülményrol, hogy a KISFALU Józsefvárosi Vagyongazdálkodó
Korlátolt FelelosségĹi Társaságnak (rol,ídített nél,: Kisfa|u Kft., székhel),: l083 Budapest, Losonci u.

2., cégsegyzékszám: 0|-09-265463; adoszám: l0857l19-f-4f,) az tnkormányzat Képvise|ő-testi.jlete,

mint kizárólagos alapító á|ta| e|haÍározott társasági formaváltás bejegyzését kövętoen a jogutódként

létrejövő Józsefuárosi Gazdá|kodási Kcĺzpont Zrt. |esz a társaság jogutódja.

A felek rögzítík, hogy jelen Keretszerződés, illetve az Éves Szerződések a jogutódokra kiterjedő
hatá|lyal is fennn.laradnak.

Felek rögzítik, hogy a Keretszerzodés és az Eves Szerződések hatá|yba lépésével Felek között
korábban |étrejött valamennyi, a jelen Keretszerzódés keretei kozcjtt megkötött Éves Szeľző dés tárgyát
érinl"ő szerzodés hatálvát veszti.



A jelen Keretszęrszodés 5.l.l.
alábbiakban a) pont a|attl jelölt
hatá|yba'

A jelen Keretszersződés 5.l.2.
alábbiakban b) pont alattl jelölÍ
hatályba.

A j elen Keretszersződés 5. 1 .3 .

alábbiakban c) pont alatt/ jelölt
hatá|yba.

A jelen Keretszersződés 5.1.5.

a|ábbiakban e) pont alattl jelölt
hatályba.

11.f. A Szerződés időtaľtama

pontja csak a jelen Keretszerződés l. sz. mel|ékleteként /|ásd

Éves Szerződés hatálybalépésének napján, azzal egyidejrĺleg lép

pontja csak a jelen Keretszęrződés 2. sz. me||ékleteként /lásd

Éves Szerzodés hatálybalépésének napján, azza| egyidejiĺleg Iép

pontja csak a jelen Keretszerződés 3. sz. mellékleteként /lásd
Éves Szeľződés hatátybalépésének napján, azza| egyidejű|eg lép

pontja csak a jelen Keretszerzódés 5. sz. me|lékleteként /lásd

Éves Szerződés hatályba|épésének napján' azza| egyidejűleg lép

A jelen Közszolgáltatási Keretszerződést a Felek haÍározott' időtartamra a2012ĺ2|ĺEU határozatának

2. cikk (2) bekezdése éńelmében l0 évre kötik meg, így az a jelen szerződés lratályba lépésének

napjatól l0 évig hatá|yos, azza|,|logy aKerętszerződés alapján megkötöľt Éves Szeľződéseket a Felek
az Onkormányzat éves költségvetési tervezéséh ez igazodő módon új rakotik.

l. !..3= A szerzí5dé's móĺlosítá-sa

A Keretszerződéskizárőlag a Felek erre irányuló íľásbeli megál|apodásával módosítható.

Ha jogszabá|yváItozás miatt a Keretszerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek

módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem néIkül tárgyalásokat kezdeni.

Ha a Kerętszęrződéshatá|ya alatt o|yan, aKeretszerzodés megkötésekor az adotr Fél által előre nem

|áthatő, |ényeges és tartós vá|tozás kovetkezik be valame|y Fé| körĹilményeiben, amely korülmény az

adott Fél jogos érdekeit jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére a Felek kötelesek a

Keretszęrződés módosítása végett a Keretszęrzodés érintett részét iĄratárgyalni. Nem hivatkozhat a

Keretszęrződés e rendęlkezésére azon FéI, amely az adott |ényeges körü|ménybeli vá|tozást

bizonyíthatóan - kozvetlęn Vagy közvetett módon - maga ldézte e|o.

t|.4 Pénznem viitozása
Felek lnegállapodnak, hogy allietlnyiben Magyaroľszág csatlakozik az Európai Gazdasági és

Monetáris Unió harmadik szakaszához és torvényes fizetőeszkoznek a foľint devizanem lrelyett az

euró devizanem kerü| bevezetésre, avá|tozás kezelése tárgyában ajövőben esetlegesen megalkotandó
jogszabá|y rendelkezései szerint a Keretszeľződés és azÉves Szerződések automatikusan módosulnak

vagy, ha ad. bárme|y Fél kéri, a Szerzödést a Felek módosítják, így kü|önösen a forintról euróra

történő áttérésben megáIlapodnak.

Az ezze| kapcsolatban esetleg fe|merü|ő nézeteltéréseiket a Felek a mindenkor hatályos jogszabályi

rendelkezésekkel összhangban, tárgyalás útján rendez1k. Az euróra történő átváltás nem eredményezi

a Szerződés megsziĺnését és a Szerződésben szabá|yozott kötelezertségek az új périznemben maradnak

fenn.
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Lf. Szeľződés megszűntetése, megszfĺnése

l'f.1. Megszűntetés
A Felek a Szerzódést írásba fogla|t közös megegyezéssel bármely időpontban jogosultak

megszüntetni.

Tekintettel annak hatáľozott idotanamára, a Szerzőďés bármely Fél egyoldalű nyilatkozattwa|
kizáről.ag a Szerződésben meghatározott ręndkír.üli ęsetekben szĺintethető meg.

12.f Onkoľmányzat rendkíviili felmondási joga

Az onkormányzat a Keretszerződést kizárőlag az a|ábbi esetekben jogosult a Kcĺzszolgá|tatőhoz
címzett egyoldalú nyilatkozattaI, azonna|i hatállyal megszüntetni:

(a) KozszolgáItató a Kompenzáciőt nem a Keretszerződésben meghatározott cé|ra használja fel;

(b) Kozszolgáltató a Keretszeľződésben vá|lalt bármely egyéb kötelezettségét nem teljesíti, és e
mu lasztását az onkormány zat fe|szől ítáSátó | szám ított 3 0 napon belüI nem orvoso lj a;

k) harmadik személy kérelmet nyújt be a Kozszo|gźtltató ellen csőd-, felszámolási vagy cégtörlési

eljáľás indítására, kivéve, ha a Kozszolgáltató az onkormállyzat szĺlmźtra kielégíto módon 30

napon belüI igazolja, hogy az e|jtrást, alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy

igazo|j a az eIj ár ás megsziÍntetés ét.

Í2.3 Közszolgáltató ľendkíviili felmondási joga
A Kozszolgá|tatő a Keretszerzodést kizárólag abban az ęsetben jogosult az tnkormányzat|loz címzęÍÍ

egyoldalú nyilatkozatta|, azonna|i hatállyal megszüntetni,ha az onkormányzat a Keretszęrződésben

vállalt fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy aZ a

KozszolgáItatási Kĺjtelezettség teljesítését e|lehętet|eníti, és a mulasztását az onkormányzat a
w 

^=a-n|nĄ|+^łA 
f^|.-A|í+íĺiĺr |r^lla+ĺ\ ? Ô ..^^- ho|;il .a. n"rrncnlią

Íf .4
Felek rögzítik, lrogy amennyiben a fe|ek úgy döntenek, hogy aKerętszerződés 5.1 pontjában foglalt

valamelyik közszolgáltatasi kötelezettség megszűnik, ez a feladatra kötött Éves Szęrződés

megszűnését is eredményezi. Amennyiben Felek kĺizott a Keretszerzodés bánnelyik oknál fogva

megsziĺnik, ugy az Éves Szerződések a Felęk erre iľányuló külön jognyilatkozata né|kül is
messzűnnek.
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|4 Vegyesrendelkezések

t4.1 Bngedményezés, átľuházás
Egyik |él sem jogosult a másik FéI előzetes íľásbe|i hozzájáru|ása nélkül a l(eretszerzodésbő| vagy aZ

É.,es Szerződésekbol eredő jogait engedményezni vagy a Keretszerződésbő| Vugy az Éues

Szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

14.2 Részleges érvénytelenség
A Keretszęrzodés valamely rendelkezésének jogszabályba ütkozése, érvénytelenné vagy
kikényszeríthetetlenné vá|ása nem érinti a Kęretszerződés, i|letve az érvénytelen rendelkęzésrę
tekintettel kötott Éves Szerződés, illetve ezek bárme|y eg1.éb rendelkezésének hatályát' Az Éves
Szerződések teljes vagy részleges érvénýelensége nem éľinti a Kerętszerződés hatályát.

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

t4.4 Yltás ügyek ľendezése

A Felek megállapodnak abban, hogy a KeretszerzódésbőI eredő vagy azza| osszefuggő bármely

nézeteltérést, vitát megkísérelnek tárgyalásos úton rendezni.

14.5 Iľányadó jog
A Keretszerzodésre, valamint azazza| kapcsolatos jognyilatkozatokľa és egyéb kozlésekľe amagyar
és a vonatkozó uniós jog az irányadó. A Kerętszerződésben nem szabályozott kérdésekbęn a Ptk.,

Mötv., az Aht. vaiamint a2ilf\if E|U határozatręncięikęzésęi azirányaaőak.

15 .Ą jelen Keretszcľződés mellékletei:

1. A jelen Keretszerződés 5.1.1. pontja szerinti Saiát tulaidonú ingatlanokkal, lakás-és
helyiséeqazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló Éves Közszolgáltatási szerzodés
(annak elfogadását és lratáIybalépését követően)l

f . A jelen Keretszerződés 5 .| .2. pontja szerinti Kiizterĺi|et-fenntartással'
városüzemeltetésse| kancsolatos kiizszolgáltatási feladataiľóI szóló. Éves Közszolgáltatási
szerződés (annak elfogadását és hatálybalépését követóen):

3. A jelen Keretszerződés 5.1.3. pontja szerinti niac iizemeltetésľől szóló Éves Szerződés
ktizszolgáltatási feladataiľóI szóló. Éves Közszolgá|tatási szerződés (annak elfogadását és

hatálybalépését kovetően);

4. A jelen Keretszerződés 5.1.4. pontja szęrinti Az łinkoľmányzati tulaidonban Iévő

oktatásĹneve|ési cé|ú intézménvi ingatlanok üzemeltetéséve|' fenntartásával.
kaľbantartásával kapcsolatos feladatokról szó|ó Éves Kozszolgá|tatási szeľződés (annak

elfogadását és hatálybalépését követően):
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5. A jelen Keretszerzodés 5.l.5. pontja szerinti a Józsefváľosi onkormányzat tulaidonában
lévő kiizteľiileti várakozóhelyek üzemeltetésével. karbantartásával kancsolatos
feladatokról szóló Éves Ktizszoleáltatási szerződés (annak elfogadását és hatályba|épését

kovetoen):

6. A kompenzáciő számítźlsi módszere.

Je|en szęrződést Felek együttes e|olvasás és éńe|mezés után, mint akaratukka| mindenben egyezőt -
képviseloik útján - jóváh agy o|ag írják a|á.

B udapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefváľos KISFALU Józsefvárosi Vagyongazdá|kodó
Onkoľmányzataképvise|etében: Koľlátolt Felelősségű Táľsaság

képviseletében:

dr. Kocsis Máté

polgáľmester

dr.Pesti Ivett

ügyvezető

A Felek képviselői jelen Közszolgá|tatási keretszerződést elottem írtáka|á:

Budapesten 2015. hó napján:

dľ. Juhaľos Róbeľt

Juharos Ügyvédi Iroda



A 2015. június ....... napján létrejtitt Ktĺzszolgá|tatási Keretszerződés 4. számú
melléklete

Az önkormdnyzati tulajdonban lévő oktattźsi-nevelěsi célú intézményi ingatlanok
iłzemeltetésével, karbantartdsával kapcsolatos feladatok elllt'tlislźról szóIó

Ev es Kii u zo lg lźltatĺźs i S zerződé s

egyrésztó1'

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat (székhelye:i082 Budapest,
Baľoss u. 63-67; adőszźlma: |51357I5-2-4f; törzsszźĺĺĺl: 735715; bankszźtm|aszám: K&H
Bank ZÍt. 10403387-00028570-00000000; statisztikai szám.. I5735715-841I-32I-0L;
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ), mint megbíző (atovźhbiakban: onkormányzat),

másrészről

KISFALU Jĺízsefváľosi Vagyongazdá|kodĺí Koľlátolt Felelősségű Társaság (ľövidített
név: Kisfalu Kft., székhely: 1083 Budapest, Losonci u' 2.; cégsegyzékszám: 01-09-265463;
adőszám: 10857119-2-42; képviseli: dĺ. Pesti Ivett Ĺigyvezetó, társasági formavá|tttsának
bejegyzését követően: Jőzsefslárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,), mint KĺjzszoIgáItatő (a
tovább i akb an: Kőzszol gáltatĺó')

(onkormányzat és Kozszo|gá,IÍ'atő a továbbiakban együttes ęmlítésĺik esetén: Felek) közott
alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

1. Preambulum

Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvtrosi onkormányzat Képviselő-testiileténęk ... . '
számű' hatźrozata, illetve az ezze| ĺĺsszefiiggő, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon felętti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66l20|f, (KI.13.)
önkormányzati rendelet a jelen szerződésben szabá|yozott. közfeladatok ę||átástlra aZ
onkormányzat i00 %-os tulajdonában lévő KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdátkod,ő
Korlátolt Felelősségű Táľsaságot (formaváItás alatt; taĺsasági ťormaváltásának bejegyzését
kovetően: Józsefu árosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.) j elölte ki kizáľólagosan.

Ezen önkormányzati dĺĺntések végrehajtása' és a Magyarország helyi önkormányzataíľőI szőIő
20|I. évi CLXXXIX. törvény alapján akozfę|adatok biztonságos, hatékony és jó minőségben
torténő el|átása érdekébęn a Felek 2015.június. ....... napján Közszolgá|tatási Keretszerződést
kötottek (további akban :,,Kerets zerző dés,,).

A Felek a Közszolgáltatási Keretszerződésben aZ egyes kcĺzfeladatok között felsorolt, az
onkormányzati tulajdonban lévő oktatási-nevelési célú intézményi irrgatlanok
üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról az alábbi éves
kozszolgáItatási szerződést (a továbbiakban: ,'EVeS Szeruődés',) kötik, mely a Keľetszeľződés
4 . számu mel lékl eteként, annak el választhat atIan r észét képezi.
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Felek rogzitlk, hogy a Keretszerzóđést, illetve az abban meghatározott kĺizfeladatok
elLátására vonatkozóan kötött egyes kozszo|gá|tatási szerződéseket (Eves Szerződések), így
jelen szerzőđést is, az Európai Unió működéséről sző|ő szerződés 106. cikke (2)
bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgá|tatások nyújtásával megbízotÍ. egyes
vállalkozások javára kozszo|gá|tatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra
való alkalmazásárő| sző|ő f)lflz|lEu bizottsági hatfuozat (HL L ].,2012.1] ., 3 - 1 0. o.)
rendelkezéseinek fi gyelembevételével kötik meg.

f . A szerződés táľgya, aKözszo|gá|tatő feladata

2.1.
Felek rogzítlk, hogy jelen Éves Szerződés alapján Kcizszolgá|tatő a Felek között meglévő
Keretszerződés 5.i .4. pontjában meghatározottkozfeladatot onkormányzat aKozszolgáltatón
keresztril ltnjael.

2.1.| Általános iskolák épületének működtetése

onkormán y zat á|ta| kötelezően el l átandó feladat :

- karbantartás: épületkarbantartás, éptiletgépészet, sport-és játszóudvaľok kaľbantartása,
eszközök, felszerelések, berendezések, informatikai eszkcjzök karbantartása

- tuz-és munkavédelmi feladatok, egyéb jogszabá|yban kötelezően előírt felülvizsgálat,
előírások

- takaľítás, tisztitőszer beszerzés, rovarírtás, rágcsálóírtás, munka-és védőľuha
biztosítása

- portaszolgálat

- kozuzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás, közizemi dijak fizetése - az RFV
Józsefuáľos Kft . által szolgáltatott köztizemi szo|gá|tatás kivételével.

- uszoda műkcjdtetése, fenntartása, kaľbantartása (tanuszodai minóségben)

- sportsátoľ működtetése, fenntaľtása, karbantartása(tanórai minőségben)

- egyéb beszerzések: irodaszer' nyomtatvány, irodai eszkozök, karbantartáshoz
szükséges anyagok, kisgépek stb.

- közfoglalkoztatáshozkapcsolódó feladatok.

onkormányzat á|tal önként vállalt feladat:

- sportsátor műkodtetése, ferurtartása, karbantartása (szabad kapacitás terhére)

- uszoda mtĺködtetése, fenntartása, karbantartása (szabad kapacitás teľhéľe)

- iskolabusztizemeltetése

- KLIK részére, a Képviselő-testĹilet á|tal onként vállalt feladatok ellátása
(pl. mob i l ha sználat, i nternet)

- béren kívtili juttatás ťlnanszírozása (cafeteria)



2. I .2 onkormányzat fenntartásában mrĺködő óvodák műkcĺdtetése

o nkormán y zati á|ta| köte l ező en el látandó fel ad at :

- karbantartás: épĺiletkarbantartás, épületgépészet, sport-ésjátszóudvarok karbantartása,
eszkozök, felszerelések, berendezések, informatikai eszkcĺzök karbantartása

- tűz-és munkavédelmi feladatok, egyéb jogszabtt|yban kĺitelezően eloírt felülvizsgálat'
előíľások

- takarítás, tisztítószeľ beszerzés' rovaľíľtás, rágcsálóírtás, munka-és védőruha
biztosítása

- kozuzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartźs,kozizemi díjakfizetése - az RFV
Józsefu áro s Kft . által szo l gáltato Ít ko zizemi szol gáltatás kivételével

- egyéb beszerzések: irodaszer, nyomtatvány, irodai eszközök, karbantartáshoz
szükséges anyagok, kisgépek stb.

- közfoglalkoztatáshozkapcsolódófeladatok.

Önkormányzat á|ta| önként vállalt feladat:

- béren kíVĹili juttatás ťĺnanszírozása (cafeteria)

2.2.

Az onkormányzat a je|en Éves szerzőđés 2.I. pontjában meghatározott kozfeladatok
e||átásáraKözszo|gá|tatónak a|anyi, tárgyi és tevékenységi koĺben, illetőleg időbeli és terülęti
hatállyal kizárólagos jogot biztosít.

Kozszo|gáItatő az Éves szerződés 2.l. pontjában foglalt feladatot a szerződés 3. számú
mellékletét képezó ingatlanokon belül v égzi.

3. Kőzszolłgá|tatő á|ta| ellá to tt kiizfelad ato k fina nszí r ozása, kifizetés e
3.1.
Felek megállapodnak, hogy az Önkormźnyzat aKozszo|gá|tatő javára a felek között köttetett
Kęretszerződésnek megfelelően' a jelen Eves Szerződés f.|. pontjában meghatározott
kozťe|adatok ellátásának finanszítozására a jelen Éves Szeľződés l . számű mellékletében
meghatározott finanszítozási mechanizmusľól és a mértékének kiszĺímitásfua vonatkozó
kalkulációról szóló |eírás aIapján kompenzációt nyújt annak érdekében, hogy a Kozszo|gáItatő
kozszo|gá|tatási kötelezettségeivel kapcsolatban felmerĹilő költségeinek fedezete biztosított
legyen.
Felek megállapodnak abban, hogy Je|en Eves Szerződésben a kompenzáció a|att a
Keretszerződésben meshatéLrozott ktl1tséqtérítést értik.

3.2.
A Kijzszolgá|tatő a javára nyújtandó e|óirányzott kompenzáció igényét a Keretszerződés 7.4.
pontjában foglaltaknak megfeleloen köteles az onkormányzatná| bejelenteni, me|yeÍ' az
onkormányzat jogosult ellenorizni, valamint anól a Kozszo\gtitatőval egyeztetetést
kezdeményezni.
Felek rogzítlk, hogy a Közszo|gáItatő részére a jelen Eves Szeľződésben meghatározott
közfeladatok el]átásáért járő kompenzáció a Keretszerződés 7.6. poĺtjában foglaltaknak
megfelelően kerül kifizetésľe.
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4. Az Eurrípai Unió működéséről szótĺĺ szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az
általános gazdasági érdekÍi szoLgálrtatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások
javára közszolgáltatás ellentéte|ezése formáiában nyújtott áIlami támogatásra való
alkalmazásárĺíl szólĺĺ 20ĺ'fĺ21tEU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelő
ľendeIkezések

4.1.
Felek rogzítlk, hogy a kompenzáció mértékét af}\f/Z|lEU bizottságihatározat 5. cikkében
foglaltaknak megfeleloen hatćrozzák meg, vagyis az e|Ientétę|ezés mértéke nem haladhatja
meg a közfeladatok ellátásanak nettó kĺĺltségét.
A nettó költség kiszámítására af\tflfllELJ bizottsági határozat 5. clkJľiének (2) bekezdésében
foglalt rendelkezései az irányadóak.
Felek rogzitik, hogy a kompenzáciő magában foglalja akozfe|adat ellátással felmeľĺilt osszes
közvetett és közvętlen költséset.

Á^
+.1,.

A kompenzáció felhaszná|ásźtnak megfelelő ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében Felek
megállapodnak, hogy amer.nyiben Közszolgá|tatő a közfeladatok e|Iátttsán kívül is végez
tevékenységet, úgy a 20I2/2||EU bizottsági hatźirozat 5. cikkének (9) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a kozszo|gá'|tatás kĺjltségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól
elkülönítve köteles kimutatni a belső szám|áiban' a költsések és bevételek elkülönítésének
paramétereivel együtt.

Á1+.) -

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Közszolgá|tatő a kozfeladatai ellentételezése soľán
a 20I2/2I/EU bizottsági határozat 5. cikkének rendelkezéseir,el meghatfuozott összeget
me ghal adó tám o gatásb an része süI, a túlkomp enzáciőt kötele s visszafizętni.
Felek rogzitlk, hogy amerrnyiben a túlkompenzáciő ĺĺsszege nem haladja meg az átlagos éves
ellentételezés összegénęk |}Yo-ttt, úgy Kozszolgáttató a túlkompenzáciő összegét a következő
időszakľa jogosult átvinni azza|, hogy, az levonandó a kcjvetkező időszakľa nyújtandó
kompenzáció összegéből.
Kozszolgáltató köteles a részére nyújtott ellentételezésrtĺl olyan elkülĺjnített elszámolást
vezetní, amelyből a 20|2l21lEU bizottsági hatźlrozat 5. cikkének (2) _ (4) bekezdésében
meghatározott kĺjvetelmények ellenőrizhetőek' és koteles a további Éves Szeľződésekben
me ghatár o zo tt, e g y é b kö zf eladatai tó l e l kül o nítette n nyi l vántartani .

4.4.
Felek tudomásul veszik, hogy a 20|fl2|lBu bizottsági hatźrozat 8. cikkének értelmében a
nregbízás időtartama alatt és annak |ejártáto| számított 10 évig a jelen szęrzodés alap.ján
nyújtott ťlnanszírozás a megjeloIÍ" határozatta| va|ő osszeegyeztethetőségének ellenőľzéséhęz
szĺikséges ilrfoľlllációkaĺ. koĹelesek ĺllegorizni.

4.5.

Felek rögzit1k, hogy Kozszo|gá|tato elszámolási kötelezettsége a Keretszerzodés 7.7 .

pontjában szabá|yozásra került, az ott meghatározott Éves jelentés niintája az Éues szerződés
2. me|lékletétképezí.



4.6.
A központi költségvetésből az onkormányzat kötelező felađatainak ellátására kapott
támogatás elszámolása érdekében a 2.1.1 és a f.|.2 pontban foglalt feladatra biztosítoťt
kompenzációt a feladatok között nem csoportosíthatja át.
Az e|számolás érdekében olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely a|átámasztja a támogatás
f e|haszná|ását'azonkormányzatá|talmeghatározottszempontokszeľint.

A kompenzáciő ťę|használésźi a 3. mellékletben meghatározott intézményenként koteles
nyi1vántartani.

5. A szerződé,s hatálya, időtaľtama
Felek rogzíÍik, hogy jelen Eves Szerződés 20l5. június 15. napján lép hatályba. Felek jelen
szerző dést hattrozoÍt időre, 20 l 5. decembeľ 3 i . napj áig kötik.

6. A szerződ,és mĺídosÍtás

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szeľződés az 5. pontban megjelcilt határozott idő
Iejárta előtt csak a Felek közös megállapodása alapjan,kizárőIag írásban módosítható.

7. A szerződ'és megsziĺnése

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szeľződés az 5. poĺtban megjelölt határozott idő
|ej ártźtv aI me gs zűnik.

Felek rogzít1k továbbá, hogy jelen Éves Szeľződés a felek közott létrejött KęręÍ.szętzod'és
elválaszthatatlan mellékletét képezi, melyre tekintettel aZ Eves Szerződés osztja a
Kerctszętződés j o gi sorsát.

Felek rogzitĹk, hogy amennyiben a felek úgy döntenek' hogy a Keretszerződésben foglalt, a
je|en szerződés tárgyát is képező közszolgáltatási kötelezettség megszűnlk, ez a fe|adatra
kötött Eves Szerzodés megszűnését is eredményezi. Amennyiben Felek között a
Kerctszerződés bármelyik oknál fogva megsziinik, ug5ł az Eves Szerződés a Felek erre
irányuló kül ön j o gn y i|atkozata né lkül i s megszűnik.

8. Egyéb ľendelkezések

A jelen Éves Szeľzodés valamely rendelkezésének jogszabáIyba ütkozése, érvénýelenné vagy
kikényszeríthetetlęnné válása nem érinti az Eves Szęrzodés bármely egyéb rendelkezésének
hatá|yát.

A Felek niegállapoclnak, hogy jclen Éves Szerzĺ.lĺlést a Felek jogutódaikĺa is kiterjedo
hatállyal kotik meg.

A Felek megállapodnak abbatr, hogy a jelen Éves Szerzodésből eredő vagy azza| összefiiggő
bármely nézeteltérést' Vitát elsősorban tárgyalásos úton kísérelnek meg rendezni.

Je|enszerzodésben nem szabályozott kéľdésekben a Polgári Törvénykönyvről szőlő20|3. évi
V. törvény' valamint aMagyarország önkormźlnyzatairó| szóIó 20l|. évi CLXXXIX. tĺĺrvény
rendelkezései, r,alamint Magyaľországon hatályos jogszabá|yi rendelkezésekazirányadóak.
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Jelen szerződést felek együttes elolvasás és értelmezés utźn, mint akaľatukkal mindenben
egy ezőt, j óváhagyó l ag 5 e gy mtls sal e gyező példányban irj ák a|á.

Budapest, f015.

Budapest Főváľos VIII. kerület KISFALU Józsefvárosi Vagyongazdálkodó
Józsefváľos onkorm ányzata KoľIátoIt Felelősségű Táľsaság
képviseletében: képviseletében:
dr. Kocsis M.áté polgármesteľ dľ. Pesti Ivett iigyvezető

Fedezet: a ..........'. címen. Dátur.n: Budaoest..

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
pénzüg1z i ügyosztályv ezetó

Jogi szemporitból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina jegyzo

nevében és megbízásából

dľ. Kovács Gabriella
a|jegyzó

Mellékletek:
1. mellék|et: kompenzáciő számítási módszeľe
2. melléklet: Éves je|entés mintája
3. me||éklet: fe|adat ellátás helye
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f. számú me|léklet

. ű:VES JELENTEs MINTÁJA
I. Altalános bevezetés

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

I I. Natu ľáliá k b em uta tása (eW é gzett szo|gáItatások számának bemutatás a)
F,loz,o év azonos iđĺiszaka vs' fény adatok illetve iĺ|őarányos terv vs tény aĺlatok
viszonylatában. Grafikonokkal, táb|ázatoka| és rtivid szciveges ismertetéssel,
indoklással.

III. Eľedmények bemutatása (az elózoekben leírt bázis adatok figyelembe vételével)
Táblázatokkal, grafikonokkal, szöveges elemzéssel, ahol számszerűsítheto a
tevékenységĺe ható pozitív és ne gatív tény ezők számszeru bemutatásával.

IV. Éľtékelés és várható aďatok prognosztizáIása.

V. Következő évre vonatkozó üzleti terv előirányzat.

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



3. sz. melléklet

OVODAK:

- Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda (l082 Bp., Baross u. l l1lB, telephelye: 1082
Bp., Baross u. 91-93.)

. Kincskereső Napközi otthonos ovoda (l089 Bp., Bláthy o. u. 35.)
- Várunk Rád Napközi otthonos ovoda (1086 Bp., Csobánc u. 5.)
- Hétszínviľág Napközi otthonos-ovoda (1081 Bp., Kun u. 3.)
- Mesepalota Napkrizi Otthonos Ovoda (1085 Bp., Somogyi B. u. 9-I5.)
- Koszorú Napközi otthonos ovoda (l086 Bp., Koszorú u. 14-16.)
- Pitypang Napközi otthonos ovoda (l087 Bp.,Százados út l4.)
- Napsugár Napközi otthonos ovoda (l086 Bp., Dankó u. 31.)
- Napraforgó Napközi otthonos ovoda (1084 Bp., TolnaĺL. u.7-9.)
- Százszorszép Napközi otthonos ovoda (1086 Bp., Szúzu.2.)
- Szivárvány Napkĺizi otthonos ovoda (1083 Bp., Szigony u. 18., telephelye: 1083

Tomő u. 38/A.)
- Katica Bĺĺlcsőde és Napkozi.otthonos ovoda (l089 Bp.' Vajda P. u. 37.)
- Tá-ti-ka Napközi otthonos ovoda (l088 Bp., Rákócziilt 15.)

ISKoLÁK:

- Deák Diák Áltďáno.s Iskola (l08l Bp., II. János Pál- pápatér 4.)
- Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnázium (1086 Bp., Bauer S. u. 6-8.)
- Losonci Téľi aitaiános iskoia (i083 Bp., Losonci téI i.)
- Budapest VIII. keľületi Németh LászJrő Altalános Iskola (1084 Bp., Német u. 14.)
- Molnár Feľenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvrĺ Altalános Iskola (1085 Bp.,

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

(1084 Bp., Tolnai L. u. 1J-1S )
- Vajda Péter Enek-zenei Altalános és Sportiskola (l089 Bp., Vajda P. u. 25-31.)

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

EGYÉB KoZNEVElÉsĺ nqľÉZMÉNy:

- Fovárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézménye (l082 Bp., II. János
PáI pápatér 4.)
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6. sz melléklet

Felek rögzítik, hogy a támogatás mértékét a2012l21/EU bizottsági határozat 5' cikke szerint kell
megá|lapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszo|gá|tatás e|Iátásának nettó

költségét, azaz a kozszo|gźitatás műkĺjdtetésével kapcsolatban felmeri.ilt költségek és az ęzze|
osszefüggésben keletkezett bevételek kĹilĺinbségét, firyelembe véve egy, a kozszolgáltatás
el|ttttsához kapcsolódó sajáttőke-ľész a|apján várható ésszerű profitot is.

Felek rogzítik továbbá, hogy a nettó köItség kiszámítására a f\|LlfllE|J bizottsági hattrozata 5.

cikkének (f) bekezdéseinek rendelkezései az irányadóak, melynek módszerét az Éves Szerződések
mel l ék l etei tarta|mazzílk.


