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Tisztelet Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és dłintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

1. Éves Kiizszolgáltatásĺ Szeľződések

A 2OI5. junius 15. napján az onkormányzat és a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkođó Kft.
majd a társasági formavźůtźtsanak bejegyzését követően a jogutódként létľejovő: Józsefuĺírosi
Gazdálkodási Központ ZĺÍ,., mint kozszo|gá|tatő kozott megkötött, és a TVI á|ta| jővahagyott
Kozszolgtitatási Keretszerzőđés rendelkezései szerint a Táľsaság, mint klzźrő|ag,os kozszo|gá|tatő
az éves kozszolgttltatási tevékenységét a Keretszerződés mellékletét képező Eves Szerződések
szerint végzí.
A Magyarországhelyi önkormányzatairő| szőLő 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) vonatkozó renđelkezései alapján az onkormźnyzat aközfeladatok biaonságos, hatékony és
jó minőségben történő ellátásával a fenti keretszerződésben a Kozszo|gáItatőt bizta meg. A
kozszolgá|tatási feladatok címzettjét, az ĺinkormányzat a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
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vagyonaÍól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő 66lf0l2. (X[.13.)
önkoľmányzati renđelet 3. mellékletében jelen keretszerzőđés tárgyát képező feladatok e|!átására
felhatalmazza és nevesíti, mint a kizárólagos feladatellátót. Felek a Kozszolgáltatási
Keretszerződést (továbbiakban: Keretszerződés) illetve ennek keľetein beliil aZ adott
kozszolgźitatási feladatokĺa vonatkozóan az adott közszolgáItatási fęIadat feladatelIźtźsára
vonatkozó Éves Kĺjzszolgá|tatási Szerződésétlszerzodéseit (továbbiakban: Éves Szerződés) az
Európai Unió működéséről szőIő szerződés 106. cikae (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszo|gáItatts
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra valő alkalmazásźrő| szőIő 201fĺf1lEu
bizotÍsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 113-10. o.) rendelkezéseinek figyelembevételével
kötötték meg. A kerctszerződés taľtalmát a felek a Miniszterelnöki Hivatal mellett működő
Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVĐ titaIkozzéteÍt. akozszolgáltatásokért nýjtott ellentételezéste
vonatkozószabźiyokrólszólótájékoztatőjaalapjánhatétrońákmeg'
Felek rcgzíteÍÍék, hogy a Kozszolgá|tatő a Keľetszeruódés keretei kozĺjtt az onkormtnyzatta|
megkötött Eves szerződéseit jelen szerzóđés 1-5. sz. mellékletei tarta|mazzák. Az Eves
szerzőđések valójában nem jelentenek sui generis kötelmet, és nem eredményeznek onálló
kötelezettségvállalást, azok csak a mát a TVI által vizsgált Keretszetződés műkĺjdtetéséhez
sziikséges ttlĺgyévi kozszolgźůtatási feladate||átźs valós k<jltségigényét táłĺasztják alá, illetve
mutatjfü be a k<jzszolgźitatő taľsaság éves tervével összhangban. Ezért az Eves szerződések
(költségtáblĺák) évkĺizben is bármikor módosíthatóak, mert nem eredményezĺekíĄ kötelmet, és így
módosulásuk Sem igényel újabb TVI jóváhagyást. A kozszo|gáItatási Keľetszerződés
megkötésével az onkormĺínyzat a valós költségek flĺanszírozására, megtérítésére váI\a|t

kötelezettséget,mígakozszolgáItatő|egalább a valós költségeinek megtérítésére jogosult.

A 2012l21lEU bizottsági hatarozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az eIlentéte|ezés

météke kozszolgá|tatási feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót. A
Kerctszetződésben meghatźrozott, és a Közszolgá|tatő á|ta| ęI|átott kcizszolgá|tatźsi feladatok a
20I2l21lEU bizottsági hattrozat szerinti általános gazđasági érdekú szoIgáItatásnak minősülnek,
amelyekĺe a vonatkoző jogszabályok az bányadóak. Felek e jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban kötötték meg a Szerzodést. Felek ekként meghatáĺoztfü a Közszolgźitatőt terhelő
általános KozszolgáItatási Kötelezettség tarta|mźi, mennyiségi és minőségi paľamétereit, valamint
területi és időbeli hatá|yát, valamint a kozszolgáItatási feladatellátásért az onkoľmányzat á|ta|
nýjtott anyagi juttatás (kompenzáciő) kiszĺámításánakáItaláĺos alapelveit.

Felek a Keľetszer zi5déskeretei között évente akozfe|ađatokhoz igazođőanaz Éves Szerződések 1.

szttmu mellékletében rögzítik źVon ęgyes Kompenzációknak a mértékét, kiszźĺnitásanak móđját,
valamint kifizetésének módját és feltételeit, amelyet az onkormźnyzat nyújt a Kozszo|gźitatónak
az Éves Szeľződésekben meghatátozott Kozszo|gźitatási Kötelezettség KozszoIgá|tatő á|ta|i

teljesítésének ellentételezéseként annak érdekében, hogy a KilzszoIgźitatási Kotelezettségekből
eľedő kĺlltsé gek feđezete bizto sított legyen.

Az Éves szerzőďések és az azok<hoz kapcsolódó kcittségÍáblźk akozfęladatokat a keretszeľződés
szeľinti bontásban tartalmazzél<. Az Eves szerzođések új kötelmet a felek között nem
keletkeztetnek, azok a Keretszerződés jogi sorsát osztják, önálló kötelezettségvállalásként nem
érte|mezhetóek. Az Éves Szeľződések taľtalmi szempontból a közfeladatok el|átásźútoz sziikséges
költségigéný tarta|mazzźlk. A költségtábIák a hatályos jog és a keretszeľződés által megengedett

ésszeľű nyeľeséget sem taľtalmazzák, csak és kizarőIag a feladatellátáshoz szĹĺkségesen felmenilő
valós kĺjltségeket. A valós költségek a közvetlen költségeket (személyi és dologi kiadások)



tartalmazzák' valamint a feladatellátással összefliggő kozvetett (menedzsment és bürokľatikus)
koltségeket jelentik.

A JGK Zrt. közszo|gá|tatási felađatellátásához szükséges költségfedezet ágazatonkénti
meghatározása a társaság éves tervével <isszhangban, annak költségtervéľe építve készült el.

Az Éves szerződések a vtitozatlan közszolgá|tatási feladatokľa tervezve mutatjfü be a tarsaság
20I 6. évi költségigényét.

A forrásolda|rőI az onkormányzat Költségvetési rendelete, illetve addig az tńmeneti ťĺnanszírozás
szabá'|yairől szóló rendelkezések az irányadőak. Amennyiben a 2016. évi költségvetés az Éves
szerződések költségigényét nem tudja egészben ťlnanszírozni, úgy az Eves szeľződések
módosításával, illetve a feladatok szűkítésével nyílik meg a lehetőség az egyensúlyos
feladatfi nan szít ozás me gteremtésére.

Az Éves szerződésekben meghatározott költségek kizźrőIag az a|apszilltíi feladatellátást
szolgálják, azok az onkormányzat bervhźuásaira, fejlesztéseiľe, felújításaira nem irányoznak elő
költséget. A fejlesztési, beruházási, felújítási feladatok a felek kĺjzött megkotendő eseti

megbízások tźr gy źi képezik maj d, a kĺiltségvetési forľás me glétét követőęn.

Az Éves Szerződések közszolgáltatások valós kĺjltségigényének tervezése a vźitozat|aĺ taľtalmú
alapmfüödést szolgálj ák, ezért annak tewezése a források pontos ismeľete nélkiil is lehetséges' és

a Keretszeľzođés szabályos mfüödtetése során szfüségszeriÍ is.

Az ellentételezés, illetve támogatásszźtmítás (kompenzációszámítás) módszerénél aZ Éves
szętződésekben átadandó ktlltségekkel ĺjsszefiiggő általános forgalmi adót éľintő kérdéseknél a
Nemzetgazdasági Minisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály 2015 októbet 27-énke|t
áIlásfoglalásában rögzítetteket maradéktalanul a|ka|mazta. Az á||ásfoglalást előterjesztő jelen
előterj esztés mellékleteként csatolta.

2. Úi T"leki téľi Pĺac

A Magdolna Negyed Program III. titemének megújítási munkájáva| párhuzamosan, a Teleki
LászIő tér fel{ljitása mellett újjáépült a Teleki téľi piac is, amely 2014. május 09-én nyitotta meg
kapuit, és azőta a jőzsefváľosi és a korĺyezó kerületekben élő lakosok nagy megelégedésére
uzemel.

ĺzuj Teleki téri Piac fenntartása, iizemeltetése vonatkozźsábarl a piacot üzemeltető Józsefuiírosi
Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban JGK Zrt.) a következő, bęvéteIt növelő bérbeadási
javaslattal élt.

a) A piac épületének ktilső homlokzata alkalmas reklámbeľendezések telepítésére ' ezért
javasolt annak ilyen célú hasznosítása. A felméľés alapjan a ktilső homlokzatra cisszęsen 8 đb --Europlakát 

mérettĺ (5040x2380 mm) - óriásptakát táb|a elhelyezése javasolt, az Epítésugyi Iroda
Teleptĺlésképi Bizottságánakhozztljźrulźlsa a|ap1tn, amelynek hasznosítása az onkormáĺyzat és a
reklźtmoző közĺjtt megkötött béľleti szerzođés útjan töľténhet. Javaslom, hogy a bérleti szerzĺĺđés
haténozaÍ|an idejű vagy hatźrozott idejű, legalább egyéves, legfeljebb öt éves időtaľtamú legyen,
valamint javaslom, hogy kizárőIag a ľeklámberendezés teljes felülete legyen béľbe adható.

Fenti célból az onkormányzat az ,,IJj Teleki téľi Piac homlokzatán nagyméľettĺ reklámfeltiletek
kialakításď, tárgyű,kozbeszerzési értékhatárt elnem érőbeszetzési eljárást folytatott le, amelyet a
Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testtiletének Vaľosgazdálkodási és PénzügyiBizottsága az
| | 5 8 l 20 15 . (XI. 1 6. ) számu határ ozatában eredménye snek nyilvánított.
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Az izemelÍető JGK Zrt. a reklámberendezés tizemeltetését, szi.ikség ęsetén karbantaftását,
javítását' a kihelyezendő reklám jogszabá|yoknak való megfelelősségének ellenőrzését és a
gazđasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátaiľól szóló 2008' évi XLVIII.
törvényben foglalt kötelezettségeinek teljesítését végzi. E törvényben foglaltak szeľint aZ

onkormányzat a ľeklám kozzérevője (3. $ k) pont: aki a reklám kozzététel&e alkalmas
eszkĺjzökkelrendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi), a JGK Zrt. peđig
a médiahirdetési felület-értékesítő (3. $ s) pont: a reklám közzétevójének megbízźsa a|apján eljárő
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľende|kező szervezet, amely a
reklám kozzétevője nevében hirdetési feltiletet értékesít a ľek]ámkĺizvetítő, illetve a rek<Lćtmoző

felé).

A reklámoző fe|adata a reklámanyage|készítése és kihelyezése, szükség esetén javítása, pótlása.

A reklámberendezések elhelyezése tekintetében olyan taľtalmú reklámok elhelyezését javaslom,
amelyek illeszkednek a piacon árusító tevékenységet végző vállalkozások profiljába, Yagy
településképileg illeszkednek a kerĺilet sajátosságaihoz. A ľeklámok elhelyezése kapcsán minden
esetben figyelembe kell verľri a reklámok, ľeklámberendezések és cégérek elhelyezésének
szabá|yairől szóló 55/20|3. (XII.20.) ĺinkormányzati rendelet szabáIyait, különös tękintettel a
rendelet 5. $ (1) bekezdésére, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
koľlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvéný, valamint a reklámadóról szóló 2014. évi XXII.
torvényt.

A reklámberendezések bérleti đíjára vonatkozóan _ figyelembe véve a helyi, V[I. kerĹileti
vállalkozások előtéľbe helyezését, valamint a JGK Zrt. szakrnai álláspontj át _ az alábbi tételek
javasoltak:

1. legalább 20.000,- Ft/hóireklám + Ára bérleti díj a helyi, VIII. kerületi székhelyű
v ä|Lalko zźsok e s etében

2. legalább 30.000,- Ft/hó/reklám + ÁFA bérleti díj a helyi, VIII. keriileti telephelyíí, vagy
fióktelepű vállalkozások esetében

3. legalább 50.000,- FtlhőlrďľJám+ AFA bérleti díj azegyéb vá||a\kozások esętében.

YáIla|kozás alatt az egyéru vźtIla|kozást és a taľsas vállalkozást kell éľteni. A fentiek a|apjźn
szĹikséges a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Központ Zrt, az IJj Teleki tér Piac üzemeltetésére
vonatkozó feladatainak módosítása, mely kiegészül a médiahirdetési feliilet értékesítési feladattal.
A feladat a T fu sasźę Eve s Ko zs zo| gáItatási S zer ző déséb en r o gzitésre keľült.

b) A 98412014. (IX.15.) és 31612014. (III,24.) szźlmí Yttrosgazdálkodási és Pénzngyí
Bizottság hatáĺozata valamint a II9120I4. (u.11). számu képviselő-testületi hatźnozatta|

módosított 4612014. (III.05.) szttmű képviselő-testiileti hatfuozat szabáIyozza az iĄ Teleki téri
Piacon fizetendő bérleti díjak méľtékét. Ezze| egyiitt az onkoľmányzat és azTJj Teleki téri Piac
bérlői kozott megkĺitött béľleti szerzőđések l5.la) pontja kimondta, hogy ,,a Bér1ő tudomásul
veszi, hogy a díj mértékét a Képviselő-testület évente felülvizsgálja és az e|ozó évi inflációs
méľtéket alapul véve állapítja meg. A bérleti díj emelkedésének első időpoĺt1a 2016. januáľ
hónap.''.

A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 2015. október hónapban az éves infláció mértéke O,Iyo,

igy az elenyésző infláció és a piac további megbizhatő miiködése érdekében - általánosságbarl -

nem javasolt a béľleti díjak emelése.

Azonban a Piac megnyitása óta eltelt időszak tapasńalatai, valamint a piaci igények azt mutat1ák,

hogy a vegyeskereskedés funkcióľa béľbe vett üzletek csekély sztlma atulzottan magas béľleti díjľa
vezeÍhető vissza. A vegyeskereskedés cé|jara béľelt üzlethelyiségek esetén a bérleti díj jelenleg



5000.-Ft/m2lhő. A piac sokszínűségének és az ánl vźiaszték novelése érdekében javasolt a
vegyeskereskedés cé|jára bérelt üzletek bérleti díjának csokkentés e 2500-Ftlm2lhő összegľe'

c.) A Józsefuárosi onkormányzatYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsága aZUi Teleki téri Piac
2014. május 9-i megnyitása őta tobb, az iires üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló pá|yázati
felhívást írt ki. A pá|ytĺzatok nagy része azoĺban sikertelen volt, amelynek egyik valószíniĺsíthető
oka a magas összegti belépési díj. A fővaros kertileteiben végzett piackutatás alapjtn
megállapításra kertilt, hogy az tires üzlethelyiségek béľbeadása hasonló t.eltételekkel a belépési díj
mellőzésével, vagy lényegesen alacsonyabb díjtételen torténik, mint az Ú3 ľetetĺ téri piac
esetében.

Fentiekĺe tekintettel indokolt, hogy a Képviselő-testület aZOO 000 Ft/m2 + Afa belépési díjat azifi
bérlők esetében csĺjkkentse 50 000 Ftlm" + Afa összegre, valamint a belépési dij ťlzetés az iý
bérlők esetén az eddigi gyakorlathoz (f)%o ťĺzeteĺdő biľtokbavételkor és 80oÁ a bérleti szerződést
megkötését követően) képest a kĺjvetkezoképpen módosulj on:
azűjbétIo a belépési díj

- 30%-át a bérlemény biĺtokbavételekor
- 70%-át a bérleti szerzőđés megkötését kĺjvető hónaptól kezdve két éven kereszťtil havi

rész\etťĺzetéssel teljesíti, azza|, hogy három hónapot meghaladó hatra|ék esetén egy összegben
esedékessé válik a fennmaradó, ki nem ťtzętett osszeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

d.) A Képviselő-testÍilet a 1I9I2OI4. (IV.11) számú hatźrozatábu' az vi Teleki téľi Piac
kereskedői és őstermelői részéľe a Szeľdahe|yi u. 17-l9. szźtn alatti tiľesen á||ő telekingatlanon az
alábbi béľleti díjtételeket állapította meg az őstermelőkkel és a kereskedőkkel kötendő gépkocsĹ
beálló szerzodésekľe vonatkozóan:

Az á||arńő aľusok szźlmáĺa 5.000 Ft/hó, az idószakosan aľusító őstermelők számfua 3.000 Ft/ľró, a
piac vásaľlőí számáľa az ę|ső óra ingyenes, minden további őra díjszabása 500 Ft.

A Szerdahelyi u. 17-19. szttm a|atti ingatlanon 34 ďb gépjáÍmul paľkolásara van lehetőség. Az
ingatlanľa vonatkozóan jelenleg 14 đb gépkocsĹbeáIlő szerződés van érvényben az á||andő
aľusokkal és 2 db gépkocsi-beá||ő szerződés van érvényben időszakosan árusító őstermelővel. A
paĺkolóhelyek kijelölésének átszervezésével a kapacitás további 5 hellyel növelhető, azaz osszesen
39 db gépjáľmú befogadásáľa lehet alkalmas a paĺkoló.

A paľkoló kapacítástt kihasználandó, javasolt az á|lanđó árusok és őstermelők körén túl az tires
parkolóhelyeket más személyek ľészéľe is bérbe ađni, folyamatos bevételhez juttatva ęzzel az
Onkormanyzatot.

A parkolási đíjtételeket az a|ábbiak szerint javasolt kialakítani:

- az állandó árusok szźlĺrlźra 5.000 Ft/hó,
- azidőszakosan árusító őstermelők számáĺa3.000 Ft/hó.
- az Ú3 ľ"l"l.ĺ téľi Piac vásáľlói szźtmáĺa az e|so óľa ingyenes, minden további őta dijszabása

500 Ft.
- annak érdekében, hogy a keľtileti gépkocsi-beállókľa vonatkozó díjszabás egységes

maľadjon, javasolt a béľleti dijat - a 24812013. (VI.19.) szźlmí Képviselő-testületi
határozatbarlmegállapított mérték a|apján 10.000.Ft + AFA/hó összegben megállapítani.

Az onkormtnyzat tulajdonában álló üres telkek, feIépítményes ingatlanok, gépkocsi beállók és

dologbérlet béľbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (XI.07.) szźĺrľű önkoľmányzatirenđe|et 15.$
(4.) a.) pontja alapjan eltekint az egyolđalú kötelezettség vállaló ĺyi|atkozat kozjegyzői okiľatba
fogla|źsźńől a bérleti díj mértékére tekintettel.



Ahatátozat elfogadását követoen a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt. Uj Teleki téľi Piac és

Termelői Piacok Diviziő gondoskodik a Budapest VIII. Szeĺdahelyi u. 17-19. szám alatti
ingatlanra vonatkozó tovább i gépko csi-b eáIIő szęrző dések megkötéSéľől.

3. Önkoľmánvzati tu|aidonú intézmények használati, bérleti díiának meeáIlapítása

A Tisztelt Képviselő-testtilet a I97lf0l5. (IX.17.) szźtmíhatźltozatźhan dĺjntést hozott aZ egyes
<inkormányzati tulajdonil ingatlanok, íntézméĺyek épü1et(rész)einek, helyiségeinek haszná|atára,
bérletére vonatkozó díjtételek és kedvezmények méľtékéľől az a|ábbiakĺa vonatkozóan:

- Losoncitérí Alta\ártos Iskola tanuszođa haszná|atibéľleti díja
- kerÍ.ileti általános iskolfüban lévő termek, egyéb helyiségek helyiségbérleti díja
- kerületi általános iskolákban műkodő btifrk haszntiattnak/uzemeltetésének díja
- Vajda Péteľ utcai sportsátor bérleti díja

Az elmúlt hónapok során kialakult mindennapi gyakoľlat, a jelentkező piaci igények és a levont
hasznosítási tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a dijakat és keđvezményeket célszenĺbb a
folyamatos aĺ váItoző piaci igényeknek megfelelően, rugalmasan kialakítani. Mivel az iĺgatIarlok
hasznosítását felhatalmazás alapjan a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. végzi, és az

esetleges bérleti, haszná|atbavételi igények is a Taľsaságnál jelentkeznek először, így indokolt
Iehet, hogy a hasznosítási díjak méľtékét is a JGK Zrt. hatátozza meg az önköltség figyelembe
vételével. A díjkalkuIáciő mértékét és módszerét a Tarsaság saját belső szabáIyzatźhan sziikséges

rogzíteru.

il. A beteľjesztés indoka

1.. Éves Közszolgáltatási Szeľződések

A Képviselő-testtilet a Kozszo|gáltatási Keretszerződésnek elfogadásával kĺjtelezettséget vállalt
ana, hogy az oĺźi\ő kötelmet nem keletkeztető Éves Szerződésekben (kóltségtáblakban) a

kozszoIgá|tatási feladatok éves kĺjltségét a kozszolgáItatő száĺnáta biztosítja. A 2016. 
'éví

alapszinťu mfüödési költségek tervezhetősége okan a KozszolgáItatő javaslatot tesz az Eves
Szerződése|<re, azza|, hogy azok az onkormźnyzat éves költségvetésének tervezésénél iranyadóak,

és a k<iltségvetés elfogadásával egyidejűIeg a rendelkezésrę ál1ó forráshoz korrigálandóak.

Amennyiben az Éves szeľződésekben tervezett költségekĺe a kĺiltségvetés nem nyújt
maradéktalanul fedezetet, úgy az éves szerzodés szeľinti feladatellátást a ľendelkezésre á11ó forrás

mértékéig csökkenteni kell. (Szerződésmódosítás)

2. Úi Teleki téľi Pi'"

ez vj Teleki téri Piac homlokzatán ta|á|hatő reklámberendezések hasznosítás a, az ĺJi Teleki téri

Piac és termelői piacok bérleti díj megállapítása, illetve az uj béľlők belépési đíja és a dijťĺzetés

ütemezése, valamint a keľeskedők és ostermelők paĺkolási díja tárgyábaĺ a dontés meghozatala a

Tisztelt Képviselő-testület hatáskore.

3. onkormányzati tulaidonr'i intézménYek használati. béľleti díiának megállapítása

Az onkormźnyzat tulajdonában źiIő intézmények helyiségeinek használatĹés bérleti díjával
összefiiggő, annak megállapításźtra fe|hataImaző döntés a Tisĺelt Képviselő-testület hatáskĺjrébe

teĺ.tozlk.



III. A diintés céIja' pénzügyi hatása

1. Éves Ktizszoleáltatási Szeľződések

A d<jntés célja a JGK ZÍt. f0I6 évi feladatellátásanak és múködésének biztosítása.
osszességében és ágazatonként is elmondható, hogy aZ integráció és a közszo|gáItatási
feladatfinanszírozásra való źúáIIás eredményes volt. A társaság vá|tozat|an mennyiségíĺ
közszolgá|tatási feladatot növekvő ktiltségek és bérek mellett, alacsonyabb költségszinten tud
ellátni.

A tervezet szeľint a JGK Zrt osszes működési - fenntartási kĺiltsége f0l6-ban bruttó 2.868.373,3 e

Ft _ szemben aZ ęIőző évi bruttó 2.883.937,0 e Ft-tal. Ez a költségigény akozszo|gźůtatő
alapszintrĺ mfüödését biztosítja, abenlhazások, felújítások, egyedimegbízások nélkül.

Az előir źny zatok r ész|etezv e..

l. A vagyongazdáIkodás esetében a2015, évi előirányzatok összege: l.065.812e Ft, af0I6.
évi tervezet alapjźn 828.855,9e Ft + AFA, azazbruttő 1.05f.64]e Ft. A Nemzetgazdaságí
Minisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály 2015 október 27-én kelt
állásfoglalása alapjan a Taľsaság e feladatának e||átźsa keretében szolgáltatást nyújt,
melynek fejében járó ellenérték az,AFA torvény hatáIya aIá tartozik. Ez tehźń ań. jeLentĺ,

hogy a teljes ťtnaĺszirozás AFA köteles bevételként/kiadásként jelentkezik a
Tars as ágnállonko rmany zatnáI.

2. Varostizemeltetés esetében a 2015. évi előiranyzat 703.799,0 ę Ft volt, a tewezet szerinti
2016. évi előiranyzat.. 70I.6]4,8e Ft, a feladatok terjedelmę vá|tozat|an.

3' Piac tizemeltetésnél .a tárgyévi eIóirźtnyzat 32.|60,0 e Ft volt, a 2016. évi költségvetési
tervben 29.322,7e+ AFA, tehát bruttó 37.239,8 e Ft előiľanyzaĹĺal tervęzttink.

4, Intézményműködtetési teľiileten a tttrgyévi e|oirźnyzat I.2I|.470e Ft volt, ameIybó| az
étkeztetési és egyéb feladatok átadásrakerültek az onkormtnyzatmás intézményei ľészéľe

727.886,0 e Ft osszegben. A fennmaĺadő eIoírźnyzat: 483.584,0 ę Ft. A2016. évítewezet
a|apjan az előirtlnyzat 483.891,8 e Ft.

5. Parkolás-gazdá|koďásnáI 20I5-ben 598.582,0 e Ft volt az e|őirtnyzat, mig a tervben
összesen 466.866,Ie Ft + ÁFA, azazbruttő 592.919,9e Ft szerepel kiadási előirźnyzatkéĺt.
A tervezetben ellentétben a jelenlegi Paľkolás-tizemeltetési szerződéssel _ nem
számoltunk ésszerű nyereségge|, a Íervezet csak a füvarosi és más kerületektől befolý
bevételt tarta|mazza.

osszességében a 2015. évi költségvetési e|őirányzat cisszege 2.883.937,0 e. Ft volt, míg2016-
ra 2.868.373,3 e Ft eIőirĺínyzatot teweztünk. Ez már önmagában is 15.563,7 e Ft összegű
megtakarítást eredméĺyez, de szándékaink szerint a költséghatékony munkaszervezéssel,
gazdálkoďásunk további ľacionalizáIásáva| év közben további megtakaĺításokat érhetiink el.

feladat mesnevezése
2015. évi e|őirányzat
ftľuttó) e Ft

f0I6. évi e|őirányzat
(nettó) e Ft

f0|6. évi e|oirányzat
(bľuttó) e Ft

eltérés (bruttó)
eFt

vagyongazdálkodás +

elidesenítés 1.065.812,0 828.8ss.9 r.0s2.641.0 13.165,0

városüzemeltetés 703.799.0 70r.674,8 70r.674,8 f.rf4.2
niac üzemeltetés 3f .160,0 f9.32f,1 31.f39.8 -s.079.8

intézménvműkodtetés 483.s84.0 483.891.8 483.89 r.8 -307,8

parkolás-sazdálkodás 598.582.0 466.866,1 59f .919.9 s.662.1

osszesen 2.883.937,0 f .5r0.611.3 2.868.373.3 15.563.7



2. Ui Teleki téľi Piac

A döntés az Ú1 Teleki téľi piac hasznosításábőI szźrmazó bevételľe pénzĺigyi szempontból hatással
van. A hiľdetőfeltiletek hasznosításából az onkormányzatnak varhatóan bevétele származik, ďe

ennek összege jelenleg még nem állapítható meg.

A bérleti díjak a vegyeskereskedés funkciora béľbe vett üzletek bérleti díjának kivetelével nem
vá|toznak, ám ennek hatásaaz ÖnkormtnyzatnáIjelentkező bevételekre még nem kalkulálható.
A gépkocsi-beállókľa vonatkozó dĺjntés célja, hogy a parkoló kapacitás kihasználtsága nappa|i

bérparkoltatás alapján nĺjvelheto legyen, ezen keľesztil a havi bérleti díjból származő bevétel

növekeđjen.

A Piacok működtetése esetében a đíjazásra vonatkozó javaslatra a k1haszĺáltság növelése

érdekében kerül sor, azonban vźlrhatőan 2016. évben sem fogják a bevételek a teljes kiadást

fedezru.

3. onkormánvzati tulaidonú intézmények használati. béľleti díiának megállapÍtása

A bérleti díjak megál|apítźsźlra vonatkozó hatáskör átadásáva| a díjak mértéke hatékonyabban,
életszerÍibben, a napró|-ĺapravá|toző piaci igényeknek és az önkoltségek folyamatos alakulásának
megfelelően áIIapíthatő meg. A bevételek növekedésével a közszolgáltatási szeľződésben
meghatźrozott kompenzáció méľtéke cscjkkenthető.

A z0L6. éví várbató bevételek nem keľtiltek kimutatásra, de a kozszolgźlltatźsí szetződések
keľetében ellátott feladatok valamennyi bevétele az onkorményzatotilleti meg.

A ktizszolgáItatási szerződések a ttrgyévben a|áírźtsra kerül és cisszességében a költségek nem
haladjak meg az előzo éví kiadásokat, ezért a 2016. évi költségvetés elfogadźsáĺg az átmeneti
gazdá|koďásról szóló rendelet értelmében a feladatellátás finanszírozhatő.
Az onkormźnyzat 2016. évi bevételeinek ismeretében a szętződések feltilvizsgá|ata szfüségessé
válhat.

IV. Jogszabályi ktiľny ezet

A Magyaĺországhe|yi ĺlnkormanyzatafuőIszőIő2011. évi CDooilX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) vonatkozó rendelkezései alapján az Önkoľmźnyzatakozfeladatok biztonságos, hatékony és
jó minőségben történő ellátásával a fenti kerctszerződésben a KozszolgáItatőt bízta meg. A
kozszo|gáItatási feladatok címzettj ét, az önkormányzat a Budapest Józsefuĺĺrosi Önkormtnyzat
vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/20|2. (xII.13.)
önkoľmanyzati rcnđelet 3. mellékletében jelen keretszerződés Íáĺgyátképezó feladatok e|Ićttásźna

fe|hata|mazza és nevesíti, mint a kizźnő|agos feladatellátót. Felek a Kozszolgá|tatási
Keretszerződést (továbbiakban: Keretszerződés) illetve ennek keretein beliil az adott

kozszolgáItaÍási feladatokľa vonatkozóan aZ adott kozszo|gá|tatási feladat feladate||źĺására
vonatkozó Éves Közszo|gáItatási Szerződésétlszerződéseit (továbbiakban: Éves Szerződés) az
Európai Unió mfüĺjdéséről sző|ő szerződés i06. cikte (2) bekezdésének az általános gazďasági

érdektĺ szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javźra kozszo|gtitatás
ellentételezése foľmáj źhaĺ ny($tott állami támogatásľa való a|ka|mazásárőI sző|ő zIILlzIlEU
bizottsági határozat (HL L 7.,2012. l, 113-10. o.) ľendelkezéseinek figyelembevételével
kötötték meg. Az Eves szerződésteruezetek taĺtalmát (költségfinanszírozás) a felek a

I



Miniszterelnöki Hivatal mellett mtĺködő Támogatásokat Vizsgáló Iľoda (TVĐ által kozzétett a
kozszoIgá|tatásokért nyújtott ellentételezésre vonatkoző szabályokĺól szóló tájékoztatőja alapján
hatáĺozták meg' a TVI által jóváhagyott Keretszetződés keretei közott. Az éves szerzođések
kozfelađatainak általános foľgalmi ađő vonzatát e|őterjesztok a Nemzetgazdasági Minisztéľium
Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály 20 1 5 októb er 27 -én kelt állásfo glaItsára a|apońźlk.

Fe nti ek al apj án kérj ük az alttbbi hatźlr o zati j ar'as l at e lfo gadás át.

Ha.rÁnozaTl JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. elfogadja ahatátozat mellékletét képező' a lőzsefvárosi onkormányzat és a Józsefuĺírosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. között, 2015.06.15-én kötött Közszolgáltatási Keretszerződés
mellékletét képezó 2016' évi Eves Szerződéseit és az azok mellékletét képező
komp enzác íő sztłĺnítás al apj ául szo l gá1 ó kö lt s é gi géný.

Felkéri a polgármestert és a JGK Zrt.Igazgatóságanak elnĺjkét az Éves szerzőđések aláírásáĺa.

Felelős: polgáľmesteL JGK Zĺt.
Hataľidő: 201'5. december 03.

2. a) felkéri a polgáľmestert, hogy a 2016. évi koltségvętés tervezésekor az Éves Szerződés
tęrv szźlmait vegye Íi gyel embe,

b) a,20I6. évi önkormźnyzati források ismeľetében szfüség esetén a költségvetéssel
egyidejűleg az Eves Szerződésekben jóvahagyott költségtérítés tisszege módosulhat.

Felelős: polgármester
Határido: 20I 6. február 29 .

3. az onkorm tnyzattartós önként váIIa|tfeladatot vállal 20l6.januĺĺr 1. napjától az Úi teleti
téri Piac terĹiletén reklám tevékenységre, és a reklámberendezések feliiletének hasznosításara,
mely feladatot a JGK Zrt. KozszolgáItatási szerződés keretén beliil Iáť1a eI.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 20I 5. decembeľ 03.

4. a3.határozati pontban szereplő reklámbeľendezések béľleti đijaít az alábbiakban hattnozza
meg:

a. helyi, V[I. keľiileti székhelyĺĺ vállalkozások esetében a bérleti díj: legalább
20.000,- Ft/hó/reklám + AFA

b. a helyi, VIII. kerĹileti telephelyu, vagy fióktelepű vźl|La|kozások esetében a bérleti
díj: legalább 30.000,- Ftlhólreklám + AFA

c. egyéb vá|Ialkozások esetében a bérleti đíj:Iega|ább 50.000,- Ft/hó/reklám + ÁFA.

Yá||a|kozás alatt az egyénivá||alkozást és atársas vállalkozást kell érteni.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hatáĺidő: 20 I 5. decembeľ 03.



5. aZ Uj Teleki téri Piac tertiletén Iévó izlethelyiségek hasznosítására irányuló bérleti
szerződésekben rögzített bérleti díjat nem módosítja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 03.

6. a98412014. (IX.15.) és31612014. (III.24.) szárruVarosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
hatźtrozattal valamint a |I9l20I4. (VI.11). számiĺ képviselő-testületi határozattal módosított
4612014, (III.05.) szźlmiĺ képviselő-testiileti határozat 1. pontja helyébe 201,'5. decembeľ 4-i
hatáIyba lépéssel a kĺjvetkező rendelkezések lépnek:

ezuj Teleki téri Piacon fizetenđo bérleti díjak a piac megnyitásakor:

béľleti díj (nettó)

Üzletkör: máshol felnem sorolt teľmékek éľtékesítése 5.000 Ft/mzlhő

Üzletkör: büfe, falatozó (melegkonyhával) üzemeltetése 2,500Ft/Írŕĺhő
termékkĺjľ: - meleg étel

- meles étel árusítása kávéitallal. alkoholmentes
itallal

Üzletk<jľ: nyeľs élelmiszer arusítás I.3OOFtlÍIŕĺhő
termékkĺĺr: - zoldség és gyĹimöIcs

- hús-és hentesáru
- hal
- tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított
tejtermék stb.)
- kenyér- és pékaľu, siitőipaľi termék,
- cukrászati készítmény, édesipaľi termék

Üzletkör: egyéb élelmiszeľ z.s}}FtJÍłlhő
termékkör: - egyéb élelmiszeľ (tojás, étolaj, maľgaľin és zsíľ,

olajos és egyéb magvak, cukor, ső, szźtaztésúa,
kávé, tea, füszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
- édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaaru, előrecsomagolt fagylalt és jéglaém
stb.),
- kozérzetjavitő és étrend-kiegészító termék
(gyó gynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

Üzletkör: vegýeskeľeskedés 2.s}}FtlÍrŕlhő
- háńaÍtási papíraru; vegyi aľu; műanyagáru;
- csomagoltélelmiszeľ;
- pipeľe termékek, í|Iatszer, kozmetikum;
- bízsu-ékszer
- bőľaľu, ruhanemű, egyéb textiIaru
- cipőjavítás; kulcsmásolás; névjegykáľtyakészítés
- á||ate|edelés kisállat l'zrtáshoz szükséges kiegészítő eszkcjzök

A belépési díj összege, ťlzetésének ütemezése:
A piacľa torténő belépési đíjat a béľlők és helyhaszná|ők az alábbiak szeľint fizetik meg:

1_0



Az egyszeri belépési díj versenyeztetési eljaľás keľetében keriĺl megáIlapításľa, de összege
legkevesebb 50.000 Ftlmz + łfa.
Az i! bér|ő a belépési díj

- 30%-át a bérlemény birtokbavételekoľ
- 70%-át a béľleti szerzódés megkcĺtését követő hónaptól kezdve két éven keresztül havi

tészletťĺzetéssel teljesíti, azza|, hogy harom hónapot meghaladó hátralék esetén egyosszegben
esedékessé válik a fennmaradó. ki nem ťlzetett összeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja'
Az Ú: Teleki téri Piacon a Józsefuárosi onkormányzat bińosítja a bérlęti jogviszony
átruhtnásáĺak lehetőségét a jelenlegi bérlők és helyhasznáIők, Íovźlbbá a volt felépítmény
tulajdonosok részére a bérleti szerződésük fennállásáig a mindenkoľ hatályos' a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá|yokól szóló 1993. évi
LXXVil. tĺirvény és a mindenkoľ hatályos Budapest Fővaĺos VIII. kerületi Önkormányzat
tulajdonában áI|ő nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3.
(VI. 20.) önkormányzati rendelet béľbeadói hozzźljfuu|ásra vonatkozó rendelkezései szerint.

Helyhaszná|ati đíjak:
A piacon a termelői és az őstermelői arusító asztaLheLyhaszná|ati dijai
- napi helyhaszná|ati díj
- havi helyhasználati díj:

Üzlethelyiségek előtti területre töľténő kitelepiilés díj a:

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közp oĺt Zrt
Határidő: 2015. december 03.

bruttó f .I 00 F tl nap l asńa|
bruttó fI .33 5 Ftlhő l aszta|.,,

IO}Ftlmzlnap +ÁFA

7. a Képviselő-testtilet a1I9lf0I4. (VI.1I.) számthatźtrozatban foglaItakhoz képest kiegészíti
paľkolási đíjszabást, az aIábbiak szerint:

- azá||anđő arusok számfua 5.000 Ft/hó, azidőszakosan árusító őstermelők szálnźra3.000 Ft/hó.

- azŰj Teleki téľi Piac vásarlói szźrnáta az eIso óra ingyenes, minden további őra đíjszabása 500
Ft.

- az egyéb gépkocsi-parkolóhelyet igénybev evők szárĺźľa 10.000-Ft + AFA/hó.

Felelős : J őzsefv á'r osi Gazdálkodási Közp oĺt Zrt.
Hataridő: 2015. december 03.

8. felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Szerdahelyi utca 17-19. szźm alatti
ingatlan esetében további gépkocsi-beállókra vonatkozó béľleti szerzódések megkötésére.

Felelő s : Józsefu arosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.
Hataľidő: 2015. december 03.

9. módosítja a I97l20I5. (x.17.) szźlmt hatźlĺozatźú oly módon, hogy a Kozszo|gáItatási
Keretszeruődés időtartamźra megbízza az önkoľmźtnyzati tulajđonú ingatlanok, intézmények
épület(rész)einek, helyiségeinęk használattlra, bérletére vonatkozó díjtételek és kedvezmények
mértékének megá|Iapításával a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt.-t.

Felelős : Józsefu aro si Gazdálkodási Kcizp ont Zrt.
Hatźtridő: 20I 5' decembeľ 03.

I1



A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási UgyosztáIy, Józsefuáľosi
Gazdálkod źsi Kozp oŃ Zrt.

Mellékletek:

o l(ozszolgáItatási I{ęretszerzodés Éves Szeľződései 1.-5. és azok mellóklctci
o Ą 2015.06.15-én megkötött Kcjzszolgáltatási Keretszerződés
. Nemzetgazďasági Minisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály 2015. oktőber 27-

én kelt állásfoslalása

Budapest, 2015. december 2. Ať"fr. t^^W
dľ. Pesti Ivett

igazgatőság elntike

Törvényességi ellenőrzés :

Danađa-Rimán Edina
jegyző

vében, és megbujlsából: ,r

ď(^,-,kJfu,ę.*7
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Ktĺzszolgáltatási Ker.ets zerzołJ és

1. Szerződő ťelek

Jelen Kozszolgáltatási Keretszeľzćĺdés

|étľejött cgyľészľő|,

a Buc|apest Főváľos VIlř. kcľtilet Józscfvárosi Onkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross l.l.

63-61.' toľzskd'rlyvi száma: 735715 nyi|vántadó haĺóság: Magyar Allanlkincstár, adószánl: 15735715-
2-1f, kepviseli: dr. Kocsis l\4áté polgárntester), nlillt megbíz<i (a továbbiakbarr: önkortnán-yzat),

másľószrol,

a KISFALU Józseft'árosi Vagyongazĺlálkoĺ|ó Koľláto|t Felelősségii Társaság (röviclített név:
Kisfalu Kfĺ', székhęly; l083 Budapest. Losonci u.2.. cégje5.'zékszám:0|-09.265463; adószám:
l0B57l 19-f-42.) a társasági fonnaváltásának bejcgyzését követoęn a jogutódként lótĄövő:
JózscĺVáľĺlsi Gazdá|kodási Központ Zľt. képr'iseli: dľ. Pesti lvett Ĺig;ĺvezetoligazgatóság e|nöke,
lnint kĺizszolgáltató (a továbbiakban: KözszoIgáltató) (önkormányzat és közszolgá|Í'ató a
továbbiakban: Felek) kijzötÍ az alábbiakban fogla|tak szeľint.

2. Előzmónyek

2.| A Maryaroľsz.ág helyi onkormányzataiľól szóló 20l l. évi CLXXXIX törv.ény (a
továbbiakban: Miiťv.} vonatkozó ręnde|kezósei alapján az Onkornrányzat a kcizfe|adatok
biztĺinságos, liatékorr.v és jó minőségbcn töľténő eĺlátásávai jelen keretszerzĺĺlésben a
Közszolgá|tatőt bízza meg. A közszolgáltatási fęladatok cínrzettjét az tĺnkornrányzat a
Budapest Józsefváľosi onkornrányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tuläjdonosi jogok
gyakorlásáról szóIó 66/2an. (XII.13.) ĺinkoľrr.lányzati rendelet 3. me|lékletében .jelen
keľetszeľzodés táľgyát képezĺ ťe|adatok eI|átásám fe|hatalmaz:a és nevesíÍi. mitrt a
kizá ľó l agos felaĺlateI látót.

z.z Felek a Kĺizszolgáłtatási Keretszeľződést (továbiakbalr: Keretszerződés) illetve ennek kereteín
beltiĺ iu adott közszolgáltatási feladatokra vonatkozian az adott közszolgáltatäsi felac|at
feladaĺellátásáľa vollatkozó Évcs KÖzszolgáltaŁ{si Szerzódését/szerződéseit (továbbiakban:
Éves SzerzőĺIés) az tsuľópai Unió mtĺkodéséről szóló szerződés l06. cikke (2) bekezdésének
az általános gazdasági éľdckĺi szolgáltatások nyújtásával nlegbízoÍĺ egľes vállalkozásokjavára
közszolgáltatás e|lentételezése fclľInájában nyŕljtott állami támogatásra való alkalrnazásáľó|
szó|ő Z0|f/fllEU bizottsági |łatározat (FrL L 7', ?,0|2. i. I t 3- ĺ 0. o.) rende|kezéseinek
{igyelernbevéte|éve| kötik meg' Je|ell keretszerződés ĺartaĺmát a felek a Minisacľelnöki
,F.Iivata'l me||ett miĺkodő Tálnogatásokat Vizsgáló lroda (TVl) által közzétett a
kĺizszolgálÍatásokéÉ 'nyújtott eIlentételęzésľe vonaÍkozó szabályokról szóló tájékoztató.ia
aIapján hatáľozták meg.

Felek ľĺigzítik, hogy a Közszolgáltató jelen keretszeĺzŕjdés keľetei közotÍ az onkornlánYzattal
nlegkötoĺt Er,es szerződóseit jelerl szerzőclés l -5. sz. mellékIetei taľtalmazzłk'

7ł A 201?/f1/EU bizottsági |latározat 2. cikk (l) bekezdés a) pontja éľtęIlnćben az t:Ilentéte|ezés
lnéńéke kĺizszolgáltatási feladatonkćnt netn haladhat.ia meg évenkónlt a l5 miIlió eurót.

2.4 A je|elr Kęľetszeľződésben rn,eghatáľouott, ós a Kcizszolgá|tató á|Ía| e|látott közszĺllgáltatási
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felaclatok a ?0|fl21/EL] bizottsági lratáľozat szęľinti áhzl|ános gaz.dasági éľdckíi

szolgáltatásnak millőstilnek' amelyekre a votlatkozó jogszabirlyok az iľányaĺlóak' Fe|ek c

j o.uszabá l1,.ok. ľeĺlclel kezéseir'ęl összhangban köt i k lneg a Szeľződ ést.

Felek ľĺĺgzít'ik. hogy a Keretszerződésbetl - a KĹilon Jogszabályokka| ĺisszharrgban -

meghatározzák a Közszolgáltatót teľhelő általános Koz'sz'o|gá|tatási Kötelezettség taftalmát,

mcllnyiségi és n.linőségi paraméteľeit, tcriileti és időbe|i hatályát. valamint a kozszcllgáItatási

Íbĺaclatellátásén az onk<ll.lnányzat által n-víÚtott anyagĺjuĺatás (kompenzáció) kiszámításának

á|talános alapelveit.

Felek jelen Keľetsz.evődés keľetei között az Éves Szerződesek 1. szálnú mellékletébcn

ľögzítik azon egyes Konrpenzációknak a Iné(ékét, kiszámításának móc|ját, valanrint

kifizetéséllek nlódját és fe|ĺételeit. anlelyet az onkoľmán'vzat nyíljt a Kozsz.olgáltatónak az

t-r,r'es Szerződésekben nreglratározott K.özszolgáltatáSi Kötęlęzettség Közszolgáltató áltaIi

Belső Szabályzatok a Kĺrzszolgá|tató által a Jó Szakrnai Gyakor|attal és a KĺiIön

Jogszabál,vokkal összhangban a Kozszo|gáltatási Kotelezettség köľébe taltozó

tevékenységekkel kapcsolatban készített belső szabá|yzatok:

Közbeszeľzési Szabályzat a Közszolgáltató á|ta| készített és a Kozszolgáltató

Ĺigyvezetője/igazgatósága által jóváhagyott szabáĺyzat' anrely a je|en szeľzódésben rögzített

közfeladat ellátásához igénybe r'enni kívánt váIlalkozó kiválasztásának sz.abáIyait rögzíti a

közbeszeľzésekľő| szóló 20ll. évi CVIII. tcirvénnyel (a továbbiakban: Kbt.). il[etve a

mittdenkoľ hatályos Kbt..r,el összhangban;

Eg.véb Tevékeny'ség Ktizszo|gá|tató által, annak társasági okiratair,al összlra.ngbatr, a

Keľetszerzodés 5.l pontjában (Rozszolgćĺlĺatúsi Rolelezellség) nreghatáľoz-ott. i|letve az

Évcs szerződésekben rcszletesen tételezett Kĺizszolgáltatási Kőtelez."ettsége köľén, a:laz a

KözszolgáItatási ]-evékenységen kívĹil végz-eÍt egyéb tevékenység;

Egyéb Ter'ólĺen-ľség Nyeresóge: a7- Evęs szeľződésekben ľész|eteserr tétę|ezett

Kozszolgálĺatási Kcitelezettsége körén. azaza Kozszo|gáltatási Ter,ékęnységen kír,Ĺil vegzett

egyéb ter,ékeltysóg nveresóge;

E|őiľányzott Kompcnz:Äľ:iő az tnkoľnlányzat táľgyévi költségr'etésében eIoiľány-fott. a

Keľetszerzőclés 7.4 pontjában QLz Eĺőirányzou 'Konl1.lenzcició nleghaÍtiľrszťĺsa) foglalt e|járás

alapján nregál|apítcltt. a tárgvévben Közszolgáltatónak eIőiľányzcltt Kompenzáció;

Eves i}ĺíiköĺlósi Jelcntós Közszolgáltató által a Kel:cĺszeľződés 8.I pontjában

2.6
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teljesíl'ésének ellentételezéseként annak érdekélren, hogy a

Köte l ezęĺtségek bii l eľed ó kĺi ĺtségek f.edezete b i ztos ított leg'1ren.

Közszolgáltatási

Fe|ek jelen Keretszerződésrc Íekintętte|, annak kęretilt belül. de külön megállapodásokban

ľö*ezítik a' KÖzszolgáltatási Kötetezettsóggel összefliggésben a7. onkoľnrányzat által

Közszolgáltatónak escti alapon nyújtott, a Száĺnviteli törr'én3ĺ alapján beruházási célú azon

tánlogatásokat, alnely,ek alapján meg|raĺáľozotl mrtnkák az tllkorlllányzat tulajdonában lévő

ingat|anokon keľĹilnek elvégzésľe és Ĺizembe helyezósiikkel megr,á|tozik az ingatlanok értéke.

3. Eľtelmező ľendelkezések

Fogalom mcglratáľozások
A Szęrződésben az alábbi nagy kczdőbctiis fogalnlak és kifejezések a következőjelentéssel lrírnak:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(0



(g)

(h)

(i)

i)

(KözszolgáIluĺt5 [leszĺjmtllú,si kötelezeĺIsége) ĺbglaltak szeľint a Kozszolgłiĺt'atási
Kötelezęttsćg teljesítésćľol az onkoľlnáliyzatnak évellte készíteĹt beszámoIó;

.ĺó Szakmai GyakoľIat azon folvtonosan változó gyakorlat, nróclszerek. mtĺszaki eliárások
és noľlrrák összessége. ame|-"*et az Európai Unióban, áItalánosarr e|ŕbgaĺlnak és széles
köľlren alkalmaznak;
Jogos Konrpenzációigény azo:n összeg, amelyľe KözszolgáItatci aZ általa a jelen
Keľetszerződés és az- Éves Közszolgáltatási Szerződés alapjálr egy adott naptáľi ér,ben
ténylegesen teljesített Közszolgáltatási KĆiĺelezettség ellentételezéseként jogosult. és amely
az adoL1 ér,et követóen évelrtę utólag a Kcretszerzódés.'ĺ .1 . pondábarr (Éves Elsztilllĺllús)
foglaĺtak szeľint kerĹil meghatáľozásľa;
KiÍizeteÍt Konlpenztĺció a táľgyévben az E.Iĺíiľányzott Konrpcnzáció alapján
Kĺizszolgá|taÍónak az onkornrányzat tárgyér,i költségvetése teľhére tórry|egesen kiÍjz.ctett
Kompcnzáció;
Kompenzáció a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásának ellentéte|ezéseként a jelen
keľetszerzodés ,7' Pontja és aZ Eues közszoIgáltatási Szerződések (Kompen=áció
nĺeghuÍározťłsĺł, kiftzeĺćse lĺavi és 'Eves elszĺjmolása) szeľirrt a Közszo|gáltató részére az
tnkclľnlányzat költsógvetése teńére teljesítendő kifizetés. ĺ\ komperlzáció nem haladhatja
meg a ktĺzszolgáltatási kötelezęĺségek teliesíĺóséhez szĺikségcs nettó kĺj|tséget" beleé'.Ĺve
egy ésszerii nycľeséget is;
Ktiltségtérĺtós: KözszolgáItató a közfe|adat ellátással cisszefüggésbsrr felmerült
ko ltsége i nek nl egtérítéséľe j ogosu lt az ésszeríj nyereség né l kü | ;

Ktizszolgáltatási Kötclezettség a KiizszolgáItatónak a Keretszeľzőt|és 5. pontjában
(KözszolgćĺIĺattisi KÓteĺezetĺ'łiég), valamint aZ Éves Sz.erzódésekben meghatározott
kcizszolgáltatások nyťrjtására vonatkozó kote|ezetÍsége:
Kłizszolgáltatási Tevékenysóg Ktiltsége, aĺrogyan azt a Keretszerződés, ĺ,alalnint az Éves
Szerzódések ]. sz. rnellékletei ĺKompenzáció szánlíÍásának módszeľe) meghatáľoz.zák:
Közszolgáltatási Tevékenység a Közszołgáltatónak a Keretszerződés 5.l pontjában
(valałninl az E,es Szerzćidésekbęn, ninl Közszolgaltaĺĺisi Roĺ:elezettslg) meglratározott
Közszolgáltatási K<ltclezettsége kĺirében folytatott tel,ékellysége;
Ügyfó| Közszolgáltató álta| a Közszolgáltatási Tevékenység köréberl rtyÚjtott szolgáltatast
vagy szolgáltatásokat igénybe vevő személy;
KeľetszcľzőĺIós, a jelerr szerzodo felek k<izötti olyan kerctjellegii nregál|apodás, anrc|,v
tarta|lnazza nlindazon kľitériumokat, anrelyeket a f0|212|tEU bizottsági hatáľozaÍ
rendeĺkezésęi előírnak, r,alamilrt azokat a rendelkezéseket, anrelyeket a Támogatásokat
Vizsgáłó lroda (TVI) által kozzéÍeĹt, a kozszolgáltaĺ{sokón nyújtott el|entételezésrc
vonatkozó szabályokról szĺló tájékoztatőja alkalmazni ľendel. A Keretszerzĺidés ezentrtl
tartaÍmazza azokat a közszolgá|tatási fe|adatokat feĺadatcsopoľtokra bontva, ame|yeket az
Önkoľnlányzat ľenclelete a Kozszo|gttltatónak kizárólagos feladateltátás terhe nrellett ellámi
rendel. és arnelyľe feladatcsopońonkéllt a Kęľetszerződés keretci között a Fe|ek Éves
Szcľzodést kotnek.
E,ves Szoľződés(ek): a Keľetszerzodés keretei között és annak r,égľehajtása tárgyálran a
fblek között megkĺjtcitt, az Önkoľmányzat közfeledatait finanszírozó éve's költségvetésse|
tisszbarrgban lévĺí és arľa épĹi|ő éves kozszolgáltatási szerzodés, anrely a Kęľetszerzödésben
meghatáľozott feladat fősoroľl lévő fe|adatcsoportot ľészleľes bontásban taftalnraz:a, és
amelynek mellékle.teibcn az el|eĺrtéteĺezés. a kompenzáció és az orrköltsógszánlítás módja a
fęlek kozött az 'Éves kö|Íségvetóshez igazodr,a neg'baÍáľozásra kerül. A fe|adatonkónt t.-elek

által kötoĺt Eves Szerződésęk a Keretszeľződésnek ęlvá'taszthatatlan részei és azzal egy.iitt és
azz.al osszhangban értehnezenđóek'. Az Eves Szeľződések pénzĺigyi teliesítését a Felek

(k)

(r)

(tn)

(n)

(o)

tu)

(q)
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fela<latcsopoń.olrké'nt elkiilÓnítettert köte|esek ę|szálliolni. Az Ę,ves Sz.erzoc|ések

tarta|mazz.ĺlk a .ielen Keľetszerzódés 7.z szęrinti kompcnzáció szánrítása szeľinti

''Konrpenzácíó szźnrítási móclszęre,' elner,ęz-ésii 6. Sz-' Iv1ęIlékletct, anlely az Éves

Szerzőclések ęlváIasztlratatlan mę| lékletei.

r) Ésszeľiĺ nyereség: 2łDa12lI]U bizottsági haláľozat 5 cikk 5) bekezdése szcľinti fogalonr'

amennyiben u' Éu*' Szęrzódés ettő| eltéľőerl 1lem ľendeIkezik, enIrek rnóľĺóke nenr

haladhatja meg az éves kompel,záciő 5%o-át.

4. A Fetek nyilatkozatai

Kłizszolgáltató nyilatkoza tai

Kozszolgáltató a Keľetszeľz<jdés aláíľásának napján az a|áhbi nyilatkozatokat teszi:

Kozszolgá|tató a rnagyar jogszabályok szcľint létre.jott, [rejegyzett és mtiködii, az

ollkoľnrárryzat kizáľólagosan és tatÍósan, l00%-os öltkonnányzati tulajdonában álló

gazclasági táľsaság, alrrely a társasági Íbrmaváltását kör,etően záľtkorŕĺerr míiködő

részr'énytáľsasággá alaku l ;

Kozszo|gáltató jogosu|t arra, hogy a Kerętszenódést és az Eves Szerződésekct aláíľja,

és az abban vállalt kotetezettségeit teljesítse, je|en Kerętszrrződésnek az

onkoľmányzat képviselőtesttiletének tu|ajdonosí hatáľozatta| történő elfogadásával a

Ktizszolgáltatő a szerzódések aláírásához sztikséges fęlhatalmaással rendelkezik;

a Ketętszęrzodés Közszolgá|tató általi aláĺľása és az abban foglalt jogok

Kozszolgáltatćl általi gyakorlása, iIletve kotelęZettségek KĹĺzszolgá|tató általi

teljesítése nitlcsętl eI lerltétben:

(i) a K<ĺzszolgáltató táľsasági okirataiva|;

(ii) a KözszolgáItatóravorratkozójogszabá|yokkal; vagy

(iii) semnrilyen a Kozszo|gáltató vagy a Közszolgáltaĺó vag.vona tckintetében

kötelező éľvényíi rnegállapodással;

Kozszolgáltató rendelkezik mirrden olyan, jogszabály által eloí'1 engedéllyel, anrely a

Kozszo|gáltaĺási Tevékenység fo}ytatásához szĹikséges;

Közszolgá|tató rendeĺkezik a Kozszo|gáltatási Kötelezettség teljesítéséhez sziikséges

szemé|yi és tárgyi l.eltételekkel;

A Közszo|gáltató legjobb tudo,mása szerilrt Közszolgáltató ellen nincs fi:|yanratban

olyan bíľósági, r,á|asztottbíľósági vagy közigazgatási eljárás, ame|y kedvęzőtlen

e|bírálás esetén veszélyezteti a Kőzszo|gáltatási Kötelezeftség teljesítését, és ílyen

eliáľás nincs.

4.2 O nkoľmányzat nyilatkozatai

Az onkoľmá |ly-za: a K'eľetszerződés és az Évęs Szęrzödések a|áírásállak napián az alábbi n-vilatkozatot

teszi:

(a) Az Önkorrnányzat jogosult aľľa. hogy a Keľetszerzőctést, illetve az ŕ]r,"s Szerződéseket' aláíľja

és az abban vállalt ktitelezettségeit teljesítse.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)



(b) Az onkoľmányzat ľendeletében ľende|kezik a Szeľzođések és meĺlékleteik elfogadásához es
lnó<losításához szÜkséges haĺásköľök telepítésóről és átruházásáľól'

5. A szeľződés táľgya, a közszo|gá|tatási ktitelezettsóg taľtalma

5.1 Ktĺzszo|g:ĺ|tatásiKötclezettség
Közszolgá|tató a Kerętszęl.ződés alapján az onkornláĺyzat részérę aZ alábbiakban
meglratáľozoťt Közszolgáltatási Tevékenység, közfeladat ellátására köteles a Jó Szaknlai
Gyakoľ|at szerillt. valanrirlt a Kí'ilöll Jogszabályokkal és a Relsó Szabályzatokkał
összlrangbaĺl:

5.1.t Saiát tulaiĺlonú ingatlanokką|. |akás-és he|viséggazdá|kodássa| kancsolatos feladatok
(Mätv.23. S (5) bekezdes 14. pont)

a) lakás ós helyiséggazdálkodás, ideértve a szociális bérlakásokkal kapcsolatos gaz.,dálkodásí
fěladatokat is.

b) Az Ölrkonnányzati ingatlan vagyonna| r,a|ó gazdálkodás' ideéńvc anlrak haszrrosításá|roz r'agv
értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési e|jáľás lebonyoĺítását, &z orzéséről'
i.izemeĺtetéséról való gondoskodást' a beruházasi, Íblújítási těĺadatok, éĺékesítés" hasznosĺtás
lebonyolítását (ki'ilonösen az ertékbecslést, a veľsęnyeztetésben, döntés elokészítésben és
szeľzcĺdéskötésben va|ó közľemrjkodést), nlíĺszakĺ szaktanácsadás és műszaki el|elrőrzés.

(Ezen fckltlutkijrre a. Felek jelen keretsz,erzőĺIes keretei kijzijtt és ĺĺIapjáĺt évenÍe SzerzőĺIćst kiitnek,
az'É,, e s S zeľ zőtl ćs j e I en K e r et sze rzőĺIĺ! s I . s a me I I é k let e)

5.I.2 Közteľület-fenntnrtással. váľosiizemeItetĺóssel kancsola.tos -}łjzszolgáltatási feladatok
(Mtitv.23. $ (5) bekezdós I. pont)

a) Józsefváľos közterii|eteinek takarítása, a hu|ladék rendezett átmeneti elhelyezésének

' fe|tételeinek biaosítása,aziIlegális hulladék-leľakás mege|őzése;

b) a teľek. par.kok magas szintii élhetoségéro| való gor:doskodás, a növényzet fenntaltása. az
'rttcabŕrÍolok és a sziláľd burkolat kaľbantartásáról va}ó gondoskodás;

c) a keľtiĺet 'kezelésében |évó utak burko|atának kaľbańtamĺ{sáró|, állagmegóvásáról. megťljításáľó|
való gondoskodás.

(Ezen feladatkijrre a Felek jelen keretszerziíĺIés kereteÍ kijzłitt és ĺútpjún évenÍe SzeľzőĺIěst kiitnek,
az E,us SzeľzíĺĺIés jeten Rereíszerz[íĺ!és 2.sz nrcIlćkIete)

5.1.3 ľiac ĺizemeltetése (Mtitv. 23. $ (5) bekezdés t 6. pont)

a) tennelői piacclk ĺizenreltetése és f.enntaľtása:

b) A vásárokróI, a piacokrĺi|, és a bcvásáľIóközpontokról szóló 55/2009. (lII. |3.) Korlrr. rende|et



szerint piac Ĺiz-elrreltetésę: a' Ú.j 1.l.ki téľi Piacot f.enlltartó Budapest Főĺ'áros VIll. kerĹilet

József\,áľclsi tllkoľĺnátr-vzat Képvise|ő-testiiIete által kijelolt, a piac vezetését, annak mriköcĺtetésér'el.

üz-elne|tetésével kapcsolatos feladatok el[átása, a ĺ''enlrtartó nevében eljáľni jogĺ:sttlt.

(Ezen felaĺIatkörre u Felek jelen keretszerziÍdés keretei kiiztjtt łls ĺIapjőn łĺvenÍe Szerzíjdésĺ ktitnck'

ĺ,z E,es Szerziĺtlés jeIen Keľetszeľzőĺĺós j,sz neĺIćklete)

5.1.4 Az önkormánvzati tulaiťlonban |óvő oktatiĺsĺ-nevelósi cóIŕl intćznrényi illgłltlanok

íizemettetásévet. fenntąľtírszival. kaľbantaľtásával kapcsolatos felaĺlatok (I\ĺöfv. 23. A (5)

bekezdés 10. pont)

Az onkornlállyzat tulajdonábarl á|ló. a KLIK ľész.ére ingyenes haszláIatba' acłott, áItalános iskolák

ellrclyezését szolgáló ingatlanok és óvodai elhclyezést szołgá|ó ingatlanok iizcmeltetése, fenntaltása.

kaľbantartása.

(Ezen ĺelaĺlatkijrre o Feĺek jelen keľetszerzĺíĺIés keretei ki)złitt és alĺpjún évenĺe SzerďÍĺIóst kijtnek,

c,z 
.É 

o n, S zeľ z(ĺ ĺĺć s j e I en Ker eĺ s ze rző ĺI és 4. s z" n rc I ĺ é k ĺ eĺ e)

5.1.5 Á J zat. illetve a

onkornránvzat tulaiĺ|ĺlnában lóvő .köztcľĺilcti várakozóhe|yék iizenc|tetésóvc|.

karbantaľtásáva| kłncsolatos fe|adatok CMt'tv. 23. s (5) bekezđés 3. pont)

A he|yi közutakoľl, a |relyi örrkonnányzat tu|ajdonában ál|ó közforga|onl elő| el nem zárt

magánutakolr, va|anriľlt teľeken, paľkokbarl és egyéb kĺiztęľĺile.teken kc}zúti járművel töľténő

váľakozźs i (paľkolás i ) közszol gáltatás.

A jelen közszolgá|tatási szeľz-ődés hatálya nenr terjed ki a más ölrkornrányzat (Főváľos) tulajdonábaIl

lévo koaęrĺileti paľkolóhelyek ĺizemeltetéséľe" illetve más önkoľmányzatoknak c|végzett

parkolásgazdálkodással ĺisszeÍiiggő résztevékenységĺe^ A Kozszolgá|tati ea vállalkozói ter.ékenysége

körébęn végzi, a feladattal kapcsolatos bevétęleit és kiadásait a kcizszolgáltatás finanszírozásátő|

c|kĹi ltin ítr,e tart.i a nyi lván.

(Ezen fetaĺIatkłjľre ĺl Felek jelen keretszerződés keretei között és alcpjtľut ćvente Szerz(fdést köĺnek,

ĺłz Eves Szerzĺíĺtés jeten KeľetszeľzĺíĺIés S.sz. melléklete)

Az 5.1 pontban felsorolt feladatkörok ellátásáľa jelen Keretszeľződés keretei kozöťt megkotött

Szerződések jelen Keretszeĺzódés l.5. sz' Mellékletét képezik, ćs alrnak elválaszthatatlan

5.3 t.-elek ľögzítik' hogy a jelcn Keretszęrzodéslren felsorolt egyes közszolgáItatási feladatok

ľészletęs (az ćl,es kaltsĺźg,*etćsi lervveĺ Ó'łszhangbaĺł ćlIIó ąlóbonlásban szereplĄ leíľását a
nle l lékletként csaĺo lt Éves Szeľződések tańa| nl azzák.

5.4. Köaszĺ|gáltatási KłitelezetÍség ĺĺlőtaľtam a
Felek rogzítĺk, hogy a Kozszolgáltató Kĺjzszolgá|tatási Kötclezettsóge a .ie|en K'eľctszcľzódés

megsziinéséig áll ĺbnn.

5.f
Ľ\jeS

része



5.5. Äz Onkornán1.,zat a Szerzodés 5' l pontban nreghatározĺrtt közt-elac|aÍok ęllátására
Kĺĺzszolgáltatorrak alanyi, táľg;ĺi és tevékenysćgí köľben. illetőleg időbeli és terĹileti lratáI|yal
kizárólagos jogot bizJosít. Közszolgáltató ezen kizár,Jla*ĺos joggyakoľ|ása az ölrkornrányzĺrt
6ólfan. (Xil.l3') száľnú tilrkcrľulányzati ľendeletéllek felhatalrnazásán alapul' Á Kozszolgá|tató az
5'1. szerinti íe|adatęllátása soľán a Kbt.9. Š (l.) bekezdés k) pont.ia r'onatkozásában, lnint l00% -
ban taftósan kizáróIagos onkoľnlállyzati tu|aidonban áĺló Íbladate|látó' kivétcli köľlren éľtelmezętt
ŕtn',,In-lrotlse'' 1áľsaság álta| végzett Íevékenységnek m inősĹil'

5.6. Ktĺzfeladat cllátási he|ye, és ellátásĺ teriilete

Közszolgáltató kozszolgáltatási feladatait elsősoľban székhelyén és teleplłelyein végzi" de
feladatellátását elsösoľban a Budapest VIII' Keľĺi|et Józsefvárosi onkoľmányzat közigazgatási
ter[iletén beliil fe.iti ki.

Feladatellátási teri'ilete az onkoľmányzat tu|ajclonában álló, a rrenrzeti vag.J-oll rész,ét képezó
ingatlanokra, köztęrii|ętekre terjed ki. Ánlennyibęn az Onkormárryzat tulajdonában áĺló iľrgatlan a
közigazgatási teľiiletén kír,ül fekszik, ťlgy Kiizszo|gáltató feĺadate|Iáĺási kötelezettsége an.a is
kite{ed.

ó. Eseti közszolgáltatási megbízások

Áz onkoľmányzatjogosult aKozszo|gáltatót ajelen Keretszerzódésbelr nem rögzített, a szeľződés
nregkotćsćnek idópontiában előrę nem látható, de az Önkormányzat számára a kĺi|ső feltételek
r'áltozása rniatt szĹikségessé vá|ó, soron kívü|i. a Kĺizszolgá|tatási Kĺilelezettség (az 5.l pontokban
felsorolt Íbladatok) k<irébe taľtozó eseti feladatok elvégzéséveĺ is megbízrli (,,Eseti Közszolgálŕatási
M'egbĺzások'') a'Zza|, hogy ezęn Eseti Közszolgáltatási Megbízásoknak a Keretszeľzodés
ľendelkezóseivel ossz]ransban kell állniuk.

7. Kompenzáció meghatározása, kifizetése, e|számolása

Fe|ek rogzítik, hogy a támogatas méľtékét a f012/f|ĺEU bizottsági |latározat 5. ĺ:ikke szerirrt ke|l
megál|apĺtani. A támogatás mértéke nem ha|adhatja meg a kozszolgáltatás e||átásának nettó

költségét, azaz a közszolgáltaŁĺs nrĹiködtetésér'el kapcsolatbau fęlmęriilt köItségck és az ezze|

összefilggésben keletkezctt bevételek kĹilcinbségét, figyelenlbe vévę egY, a közszolgálĺatás
elJátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerĺi nyeľeséget is.

Felek ľögzítik továbbá, hogy a netĹó ko|tség kiszáĺnítására a 201fl2,lĺEU bizoĺsági határozata 5.

cikkének (2) bekezdéseinek rendelkezései az irányadóak, nrelyllek nlódszerét az- Eves Szeľzőclések
me} lék I etę i Íarta|ĺn azzák.

7.1. Konrpenzáciő
KözszoIgáltató a Közszolgáltatási Kdtelezettség teljesítése ellentételezéseként Kompenzáciĺira
jogostlĺt. i|letve az onkornlányzat a Konrpenzáció teljesítćsére köteles, a Keretszeľződésben
nleglratározott łbltéte lek kel.

Az onkoľmáĐy'zat a Keľetszerzőclés 5' l.2. és az 5.l .4. ponÍjáball ĺneglratározoĹt |.elaĺJatok ellátását a

ĺbladat ellátásával köz-v$tlclrü| és kozvetetten fe|lncriilĺ kölÍséĺIek nrértćkéig ťlnanszírozza tánroĺIaÍás



cĺtnélr.

A Keľetsz-eľzoclés 5.l'I., 5.].3', és 5.l.5. pontjában meghatáľozott feĺadatok ellátását az

onkornrányzat az Éves Sz-erzódés szeľinti Kompenzáciĺival fĺnatszítozza, kivéve azakal a

részfeladal'okat. anlelyeket a Közszolgáltató szolgáltatásként vĺégez-

Abban az esetben. ba az elsz.őnolt bevételek az ésszerĺi nycľeség nagyságánál nagyobb mćľtékbeu

ha|a<ĺják męg ezen köIÍségek és ľáfoľdítások összegót, az onkornrányzat visszatérítésre jogosult'

i ĺ letve a Közszo l gá ltató visszatéľĺtésľe köteles.

7.2. Kom penzáció szánlitászr
A Kompenzáció szálnítási nródszere és osszege a jelen keľetszerzŕjdésbell ľögzíteĺtek alapjátt (és a

jełen Keľetszerződĺis ó. sz. mellék[ete) r,atanint a jelen keľętszerzĺlclós keľętei köz'ott rnegkötött Éves

Szeľzŕjdós |' sz. nlęl lékletóben kerĺil megbaÍ'ározásra,

7.3. Keresztfi n anszíľozás tilalma
KözszolgáItató a Ko.nlpenzációt kizárolag a Ktizszolgáltatási 

.llevékenység 
Költségének

fillanszíl.ozására kciteles felhasználni azE,"' Szeľzrjclésękben meghatározottak szerint.

A nern a Közszolgáltatási ].evékeny'ség Költségének finanszírozásál.a ľelbasznállt, az onkoľmányzat

költségvetése terhéľę kifizetętt Korĺpenzácĺó tekintetében Kĺĺzszolgá|tatót vĺsszaĺ-rzetési

kötelezettség terheli (olyan mértékig, alnilyen mértékben a Kifizetett Konrpenzáció nenr a

Közszolgáltatási Tevékenység Köttségének finanszíroására keľiilt felhasználásra)'

7.4 Az Đlőirányzott KonrpenzÁcií meghatáľozása
Kozszolgáltató köteles mindell évben legkésĺĺbb októbeľ 3l. napjáig az Önkoľmányzatnak áĺadni a

kovetkező naptáĺi ĺlvre volratkozó ęlőzetes ĺ.izleti teľve alapján, az Éves Szerzódés l. sz..

ĺlellékIeĺében {Konlpenzĺjciĺi szúmítĺÍsi lllódssere/ ÍbgIaltak szerilrt a kovetkező rraptári évre

vonatkozó Íervęzett Kompenáció igényét.

Az onkonnányzat jogosult a Közszolgá|tató által benyúitott Konrperlzáció igényt ellenőrizni és

ind okolt esetbetr arról egyeztetéseket kezdeményezni.

A F'e[ek által kölcsonösen elfogadott Kompcnzáció igény alapján az Ollkonrrányzat koltségvetésében

rogzítĺ a Kolnpenzáció méŕékét.

7.5 Amennyibell a Kozszo|gá|tató a közszolgáltatás kĺirén belül és kívül is végez tevékenysógeket'

akkor a 2012ĺf|ĺEĺJ bizottsági haÍÄrozat 5. cikkélrek (9) bekezdése éľtelmében a közszolgá|tatás

költsógeit és bevételeit a többi szolgáĺtatásétól elkiilĺjnítve kell kinlutatnia belső számláiban, a

ko|tségek és ber'ételek elkülonítésének paramétereivel egyĺ.itt. A kozszolgáltatáson kívtil eso

tevékenységek köttségei magukban foglalják az osszes k<ĺzvetlen költséget. a kozĺĺs koltségek

aráll.vos részét ós a megf.ele|ő tókenlegtéľiilést. E költsćgckľe nem adható el|entéte|ezés.

A Kozszolgá|tat'ó elki'ilönített nyilvántartást koteles vezetlri az 5,1. pontban meghatáľozott, egryes

felac|atcsopoľtokra.

7.6 Az Előiľányzott Kĺlmpenzĺció teljesítóse

7.ó.I. Kompenz,áció
Az onkoľmányzat tárgyhó l. napjáig KözszolgáIt'aĺó lrankszálnlájáľa utalással rendelkezésre

bocsátja aZ éves előirányzott korrlpenzáció összegérrek 1/|? ľészének megfele|ő összegťl



kompenzációt.
Közszolgáltató kÖzszolgáltatási tęvékenységét kizáro|agabbalt az- esetben kötcles megkezdelri. arnint
a kompenzáció cisszege feladate1látásával összeÍiiggó kötelezettségváIIalásállak fedezetekéllt
sz-án|áján rendelkezésére áll. Đt1ol a főszabálytóI az adon feladatcsopoŕ sa.iátosságai okán a Fe|ek
az Éves Szeľződésben eltéľhetnek.

7.6.2. Atmeneti Finanszĺ rozas (az Onkonllányzat Ér,es költségvetését megelőző táľgyév idoszakáľa)

Az onkonnĺnyz.al' tárgyévi kö|tségr,etésérrek elfogadásáig h.avonta az ę1oző évi egy hónapľa jutó
kompenzáció összegét bocsáda Közszo|gáltató rerrdelkezésére, azza|, hogy'ez beszánrításľa keľül az
Eves Szeľződésben meghatározott kolnpenzáció összegébe.

7.7. Éves e|számolás

Haa Közszĺllgá|tató az5'|. pontbałr nleghatározott fe|adatonkétlta2012/2llEU bizottságihatározat 5.
cikkének nlegfele|ően meghatáľozott összeget megllaladó tfunogatásban részestil, a Közszolgá|tatónak
a túlkonrpenzáctot vissza kell Íjzetnie. Anlennyiben a tűlkonlpenzáciő összege nenl haladja meg az
áÍIagos évęs e|lentételezés összegének |0 yo-át, a túIkolnpenzáciő a ktvetkezó időszakľa áwiÍelre
kerül. ós lcvonarrdó az arÍa az időszakra Íjzetendő tárr.rogatás összegébol. A Köizszolgáltató a
támogatásľil olyan elktll<ĺnített elszámolást k<jteles vezetni, amelybi5l a f012l?|lEU bizottsági
lratáľozaÍ 5. cikkének (?)-(4) bekezdésben meghatáľclzott kovetęlmények ellenőľiz|retőek.

Közszo|gáltató köteles a Közszolgáltatási Kotelezettség teljesítéséľol félévente, a na.ptári fé|ĺiv végét
követő ó0 napon belül, valalnint évente a naptári év végét követő 90 napon bettil az ollkormán},zaĺot
ĺájékoztatni az Eves Jelentésben, ne|y azÉves Szerződés me|lékletét képezi.
Az Eves Je|entésben Ktizszolgáltató a Konrperrzáció e lszámolásáľóI, r.alamĺnt a Szerz-ńdés
telesítésónek ós a Közszolgáltaĺási Tevékenység ellálásának tapaszta|ataíľól. - szánszerÍi adatokl€l
alátárnasztott - tjsszęsítő tá.iékoztatást nyí1jt az onkormĺĺnyzat ľészére'

A Közszolgáltató auditált éves beszámolójának clkészítésót kovetőcn 30 napon belüI. de legkésőbb
nrinden naptáľi év nrárcius 3 l. napjáig kĺjteles az auditált adatok a|apján az e|oző évi Kornpenzációľól
elszámoIni.

Az onkoľmán: zat jogostllt a Kozszo|gá|taĺó á|ta| készített számításokat ellenóľizni és indokolt
esetben aľról egyeztetéseket kezdeményezn i'
Az Éves elszámolás alapja a Felek által kiilcsonösen elfogadott Jogos Kompenzációigény.
Az Éves elszálrroĺás elfogaclására legkésöbb a gazdálkoclásí évet követó év nlájus 3l. napjáig soľ
keľiil.
Az Éves elszámolás alapján nreglratáľozott esetleges alulkompenzáció vagy a |To/o-ot nlegha|adó
tíllkompenzáció osszegét legkésőbb az Évęs elszámo|ás e|fogadásátó| srÁll.titoLt 15 napon betüI a
fizetésrc kötelezett F.él a másĺk Félnek megtóľíteni köteles.

A je|en pollt ľendelkezéseillek a|ka|nlazásár'al clszámotásÍ kell készíteni a Szerződés megszŕinésekor
és az ez.en ę|szánrolás alapján nreglratározott esetleges a|u|konrpenzáció vag-v túIkompenzáció
összegét Iegkesŕibb a Szerzóclés megszjĺnésétól szánrított I5 napon be}iil a fizetésre köte|ezęĺ Fél a
másik Féltlek nregtéríten i köteles'



8. Ellenőrzés

8.1. onkoľmányzat ellenőľzési joga

Áz onkorllrányzat jo-eosult (illetve jogszabályban nreghatál.ozott esetękben köteĺes) a Kĺizszolgáltató

Szeľzőclésben vállalt kötelezettségei tetjesítését - saját maga vasi szakértő ber'oná'sár,al - ellenőľizni.

Közszolgáltató koteles a7' cllenőrzés soľálr aZ onkorrnányzat képvise|őir'et (iĺJeértve az
()nkormállyzat á|tal megbízott szakéftóket is) egyiittmĹĺködrri' szánrukľa miľlclen az e|lenőrzés

elr.égzéséhcz ésszęrŕielr szükséges tánlogatást megadni (íg-v kiilönösen, de rrenł kizáróIagosan a

száml,iteli nyilvántartásaiba beĺekintést engedrri, valanlint a Közszolgáltatási Tevékenységćľe, illetve

eg;,ébkónt gazc|álkodására r,onaÍkozó lnindetr ľendelkęzésľę álló vagy ésszeľű eľófeszítéssc1

kinyerheĹo adatot és infoľrnációt megadni).

Fclek megállapodnak abban, hogy helyszírii ellenőľzésľe tren kizáľó|ag előz.etesen ęgyeztetett

időpontban kerülhet sor azz.a|, lrogy a he|yszíni elĺenörzés az indokolt és szĹikséges nréľtéket

nleghaladóan llel,rl Zävarhatja a Közszolgáltatási Tevékęnység Közszolgáltató általi ellátásáĺ.

8.z. Felelősség
Aĺnennyiben Kozszolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátása soľán kĺjzreműködőt vesz igénybe. a

Kozľemĺĺköclő teljesítésééľt úgy felel, mintha saját nraga teljesített volna.

9. Kčizszolgáltatĺí köteĺezettségtálialásai

9.1. Tevékenységekelkůilönítóse
KozszolgálÍató kcjteles szálnviteli nyi|r'ántaľtásaiban és az évęs beszámo|ó ľész-ét képező kiegészítő

męlléklętben a Közszo|gáltatási Tęvékenységet és Egyéb Tevékenysógęt e|kĹilönítetten kezelni.

9.2. MíiktĺdósihaÍékonyság
Közszo|gáltató kcĺteles gazdálkodását a tőIe ęlvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szęl,n

clőtt Íartva fo|ytatni, kü lönösen:

(a) Kĺizszolgáltató az onkornrálryzat döntésétől ĺiiggoell az Egyé.b Tevékenység Eľedménye

r ea|izźit összcgév el a J o gos Ko m penzáci ó ĺ gény összegét csokkenteni ;

(b) Közszolgá|tató Egyéb tevókenysége nęm vesz.Ĺlyeztetlreti a Közszo|gálĺatási Tevékenysćgét,

ugyanakkor Közszolgáltató töľekszik a ľendelkezésére álló sz-emé|yi állomány és eszközök

minél teljesebb hatékony kihasználásár.a.

9'3. tizemeltetés és kaľbantaľtás
Köz.szo|gáltaĺó kĺiteles a Közszo|gáltatási Kötelęzettség teljesítéséhez szĺikséges ĺárgyi eszközoknek a

J ó Szaknra i Gyakoľl atnak rnegfele lo Ĺizemeĺtetését és kaľbantartását biztosítani.

9.4. Biztosítás
Közszolgáltató közszo|gá|tatási tevékenységéllek eIlátása alat1 kotełes a tsiztosítást a Jó Szaklnai

Gyakorl atta| összh arr gban fo lyaln atosa rl fen ntaľtan i'

A KözszoIgáltatási l.cvókenység e||átásához szĹikséges eszkcizök tekilltetében bekol.etkezett

káľesenrĺlny.ek eseÍólr Közszo|gáltató köteles a lJiztosítás köľében megkötcitt vagyonbiäosítás alapján



kif.izetett káľtórítćsi össz.egeket a károsodoťt eszközok hel'vreáI|ítására. illctve póttására fulhasz-nálni
nr i ndadd i g, amíg azok gazdaságos üzemeltetésę ezá lta l ésszeriĺen helyreá| l ítható.

9.5. Terhe|ósi ti|alom
Kozszolgáltató eszközein nenr alapítható olyan teher (pl. zálogiog, jelzalogjog, óvaĺJék, kcivetęlés
biztosĺĺásála irányu|ó etlgedlnéĺlyezés vagy báľme|y más szerződés vagy nregállapodás, alnelynek
céIja valamely szerrlély kotelezettségeinek biztosítása)' alllely a Közszolgáltatási Köte|ezeĺtség
teljesítéséĺ r'eszé Iyezleti.

9.6 Tájékoztatási kötelezettség
Ktzszo|gáltató a tudomásszerzésł- kcivetőelt halac|éktalanul köteles az Onkorrlá ny,zatot tájékoztatni:

- bármely o|yan esemónyről vagy körĹilnrénpől, anrely a Szeľződés l3.2. poutja (onkorncnyzat
rendkívlłli felnlonĺlasi joga) éfte|mében megalapíthada az onkoľmányl-at azonnali hatályú
felmondási jogát;

- bánnely lényeges biztosíŁ{si esenlényről;
- báľtnely,'. a Közszolgáltatóva| szemben könryezetvédelrnijogszabály alapján táĺnaszľott lályeges

követelés részleteiről;
- báľInely olyarl egyéb esenrĺĺn1rriĺl vagy köľÜlrnényről amely veszé|yeztetĺ a Közsz.otgáltatási

KöteI ezettség telj esítését;

9.7 Iľatmegőľzési kötelezettség
.Felek tudonrásul veszik, lrogy a f0|2/21/EU bizottságí határozat 8. cikkének éńe]nrébęn a megbízás
időtartalna alatt és annak lejártátĺjl számított l0 évĺg a je|en szęrzodés alapján nyrijtott ellentétęłezés a
nlegielĺjlt határozafÍal r,aló osszeegyeztethetőségének ęIlęnöľzéséhez szĺikséges informácjókat
kötelesek megőľizni'

10. Vis Maĺoľ

ĺ0.I. Vis Maioľ Események
Vis Maioľ Eseménynek minősül báľmely olyan előľe nem látható esernélry, arnely báľme|y lłélen
kívĹil álló okbóI nreľĺil fel és az éľinte{t F.éltől elváľható gondosságga| sem kęriilhető el, illetve
háľítható el. .idęértr'e különösen, dę nen kizáró|agosan a következőket:

(a) relldkívüli átlapot
(b) sztikségállapot
(c) megelőző védelnli hełyzet
(d) azélet. és vagyonbiztonságot veszélyeztető elenri csapás vagy ipaľi szęrencsétlenség esetén

(veszélyhelyzet).

l0.2. Tájékoztatási kötc|ezettsóg
Ha \ĺis Maioľ Esemény bekövetkezése akadályozza vagy késle|teti valamely Felet a Szerződésben
vá|lalt kötęlezeĺtségei te|jesítésében, akkor az éľinten Fćl köteles az ésszeľŕĺen lehetséges |egrĺividebb
időn belĹil tájékoztatni a nlásik Felet az i|yen esenrény beálltáľól. annak jetlegéről és az adott |.él
Szerzodés szeľinti kötelezetĺségei teĺjesítésére váľhatóan gyakoro|t hatásáró|'

10.3. Vís Maĺoľjogkövetkeznrényei
A Keľctszęrz-ódés l 1.2. ponda (ľájékosÍaĺási kiite[ezeÍÍság) szeľinti tájékĺlztaÍási kÖfeleu-ettségét
teljesít<l, Vis ll,ĺaior Esenrény á|ta| éľinteľt Fél:



(a) rnentesĹil a Keretszerzodésbęn és az- Ér'ęs Szeľződésbęn r.állalt köĺelezettségei tel.icsítése alól

o|yan ĺnérĺékben, amilyen nlértékben azok teljesíĺését az adoĺt Vis Maior liseméľy akaĺĺłilyoz.za vagy

késlelteti és nlindaddig, alníg azadottVis Maior Esenrény Íěnnáll;

(b) koteles nrillden (óle te|heto ésszeľĹi intézkedést nregtenni annak' éľdekében, hogy a Vis Maĺor

Esetnéll,vnek a Keretszęľződés az Éves Szerzőclésęk szeľinti kötelezettségci teljesítéséľe gyakoľolt

hatását enyhítse és a Szeľzĺrclésben vállalt eg-véb, a Vis Maioľ Esemĺlny által nem érintett

kotelezettsćgeit telj es ítse;

(c) kötęĺes a nrásik Felęt a Vis lvíaioľ Esemény megszĺinésĺĺrő| haladéktalanuł értesíteni és a

Keretsz-eľzoĺlésbetr, valaĺnint o' É'."s Szerződésekberl vállalt kötelezettsógeit lijľa fblyamatosarr

ĺeIjesíteni.

10.4. Lehetetleniilós
Anrennyíben a Vis Maiĺrr Esemény 90 llapon kęresztĺil fblyarnatosan íbnnáll és a Fe|ek a

Keretszerződéstren. illetve az Évęs Szerződésekbeĺr vállalt kötelezettségeik te|jesítésére atrnak ęlIcnérc

seln képesek, hogy minden tolĹik te|hetóÍ megtettek a \ĺis Maior Eserlrény kĺjvetkezményeinek

ellráľítására, a Felek jclgclsultak közósen rnelgál|apítani a Keľetszerződés lehetetlęniilését. Az Éves

szerzóclés lelretetlenĹilése lletl.| eredlnén3ĺezí automatikrrsalr a Keretszeľződós lehetetlelrülését.

ĺ1. Szerzőĺlés iĺ|őbeli hatá|y* és nróĺlosítása

11.t Hĺtályba lépés

Felek megállapodnak, hogy a jelerr Keľetszerzodés 20I5. jírnius 15. napján lép haĺályba, nríg a

keretszerzőĺJés elválaszthatatĺan részét képezó |.5. szánĹl ne|lókletei a Képviselö-testĺiĺet által kĹilön

meglratározoĺt idĺĺpontokban | épnck hatályba.

A Í.ę|ek istner:ętÍęl bínrak aľról a körtilmólryľől, hogy a KISľALU Józsefváľosi Vagyorrgazdálkodó

Koľlátolt Felelősségű Táľsaságnak (rövidített név: KisÍä|u Kft,. szókbely: I083 Budapest' Losollciu.

f., cégegyzékszám: 0|-0g-f65463; adószáln: l0857l |9-2-42,) az onkornrányzat Képr'ise1ő-Íestii|eĺe,

milĺ kizárólagos alapĺtó álta| e|határozott társasági fbnnaváltás bejegyzését követőerr a .iogutódként

létĘĺ:vö Józsefvárosi GazdáIkoc|ási Kozpont Zrt, |esz a táľsaság jogutóc|ja-

A fclek ľögzítik, lrogy .ielen Kęretszerzodés, ilIetve az Énes Szerzódések a jogutódokľa kiterjedĺi

haĺál|yal is ťennn:aľadnak.

Felek ľögzítik, hogy a Keľetszcrzĺjdés és az Éves Szeľződések hatályba lépésével Felek ktjztjtt

korábban létľejĹitt va|anreluryi, a jelell Keľetszerzöcĺés keretei között megkottitt Éves Szerződés tárg;.át

érintő szerződés hatályát veszti.

A jelen Kęretszerszőclés 5.1.1. pontja csak a jelen Keľetszerzođés l. sz. mellókleteként jelölt Éves

Szeződ és h atálybalépésének napjál ĺ azza| egyidej ĺĺleg |ép lutá|yba.

A jelerr Keretszeľsződés 5.1.2. pontja csak a je|eIl Keretszerződés 2. sz. mellćkleteként jelĺĺlt Éves

Szerződ és h atälybalépĺlsĺĺn ek n apj á rr, azza| e gy i d ej Ĺĺ | e g | ép ltatál'vba.

A.ielen Keretszęľszćldés 5.l'3. pontja csak a jelcn Keľetszerződés 3' sz. męIlékleteként.ielölt Éves

Szerzoclés hatalybalépésének rra1ljál\ azza| eg.videjűleg lép hatál-l,'ba.



A jelen Keľetszeľsződés 5.t.5^ pontja csak a jeler-r Keľetszerződés 5. sz. nlęllékletekéĺlt jelolt Ér.es
S z'eľződés hatá lyba l épésé ll ek napj á n|, az-zal egyi cĺ ej ii l eg }ép hatál yba.

1l.2. 
^ 

Szcľződĺłs időtaľtama

A jelen Kozszo|gáltatási Keretszerzőclést a |.e|ek határozott időtartamra a f0|2/?|ĺEU |ratározatának
2. cikk (2) bekezdésę értelmében l0 ér're kötik meg, így az a jelen szeľződés haĺályba lépéséllek
napjától 10 évig liatályos. azza|,hogy a Keľetszeľződés alapján megkötött Évęs Szerzocléscket a Felek
az oIlkornrányzat ér,es költségvetésitervezéséhezigazodő ľllódon újrakötik.

1t.J. A szeľződés módosítrĺsa

A Keretszerzóclés kizáľólag a Felek eľľe irányuló írásbeli megállapodásár'a| nródosíthaĺó.
Ha jogszabályr,áltozás miatÍ a Keretszerzódés valanrel;z ľende|kezésélrek vagy relldeĺkęzésęínek
nlódosíĺása válik sztikségessé. akkoľ a Felek kcjtelesek arró| késędelern nćlkül tárg.valásokat kezdeni.
Ha a Keľetszrerződés hatálya alaťt olyan, a Keľetszerzódés nlegkötésekor az adott F'él áItal előľę nem
látlrató" lényeges és taľtós változ.ĺis következik be valamely Fél körtilmén,veibelr. ame|y köľiilmény az
adoĺ Fél jogos érdekeitjelentosen séľti, akkoľ az érintett Fél kezdemélryezésére a l;elek kĺitelesek a
Keretszerzodés módosítása végett a Kęretszerzodés érintett részét íłjratźtrgyallli. Nem hivatkozhat a

'Keretszeľzódés e ľeIrdelkezésére azon Fél, amely az adott lényeges körülmérrybeli váĺtoást
bizonyíthatóan - közr,etlen vag).'közvęteťt módon . maga idézte ę|ő.

11.4 Pénzncm változása
Felek ntegá|lapodnak, hogy anrennyiben Mag.varország csatlakozík az Európai Gazdasági és
Monętáris Unió haľmadik szakaszához és toľĺ'ényęs Íizctőeszktjznek a forint devizanem helyett az
euró devizanem kęľÜ| bevezetésre, a változás kęzęlése tárryában a jĺivöben esetlegesen megalkotandó
iogszabáIy rendelkezései szerint a Keľetszęrzodés és az Éves Szęrzódések autouratikusan rnóclosulnak
vagy, Ira azt báľmely Fél kéľi. a Szerződést a Felek módosítják, így kĹilönosen a foľintró| errľóľa

törtćno áttéľćsben megáIlapod nak.

Äz ęzzę| kapcsolatbalr esetleg fe|merĹilő nézeteltéréseiket a Felek a nindenkoľ hatályos jogszabályi
ľendelkezésękkel összhalrgban, tárgyalás útján rendezik. Az euľóra torténő átváltás nem ereĺ|mélłyezi
a Sz..eľzódés ruegszíinését és a Szerződésbelr szabályozott kötelezettségek az ťlj pénznenrben maradnak
feIrĺr.

Iz. Szerződés megszíĺntetése, megszíĺnése

t2.| Megsziĺntetäs
A Fclek a Szerződést írásba f'bgla|t köztis megegyczéssel bánnely időponÍban jogosultak
męgszĺintetni.

Tękintęttel anllak hatáľozott időtaľtamára, a Szerződés bánnely ł]é| egyĺrldalú nyĺlatkozatával
kizárólag a Szeľződésben meglratározott rendkívĹili esetękben szí'intethetö rueg.



12.2 Onkormányzlrt rsndkívĺili fe|nronrlási joga

Az ()rlkornlányz-at a Keľetszerződést kiz'áľó|ag az. alábbi esetekben jogostrlt a Köz-szolgáltatóhoz

címzett egyold a| ťr nvi latkozattal. azoll na| i hatál l.val nregszü ntettr i ;

(ą) Közszolgáltató a Kompenzációt nem a Keľetszerződésbcn meghatáľozott célra használja f.el;

(h) Közszolgáltató a' Keretszęrzőcléslreľl r,á|Ia|t bárrnely egyéb kötelezettségét nenr teljesíĺi. és e

nltrlaszÍását az ollkoľmányzat felszólÍtasától számítcltt 30 napon belĺ'il nem orvosolja;

(c) haľlnaclik személ1,' kérelmet nyú.it be a Közszolgáltató ellen csőd-, felszálnolási vagy cégtörlósi

el|áľás indításáľa, kivéve, ha a Kcizszolgáltató az onkonnányzat szánlára kielégítő rnódon 30

napon belĹil igazo|ja" lrogv az eljáľást, alapta|anul vagy rosszlriszenriĺen kezdeményezték, vagy

i gaz-olja az eI iáľás nregszűntetését.

tf.3 Kiizszotgáltató rendkíviili felmonĺlási joga

A Kőzszolgáĺtató a Keľetszerződést kizáró|ag abban az esctben jogosult az onkormányzathoz címzett

egyotclalti nyilatkozattal, azonnali hatá|Iyal lnegszljntetni,|.ta az onkormányzat a Kelętszerzódésbcn

vállaĺt fizet'ési kote|czet1ségét annak esedékességekoľ nenr teljesíti oly módon, hogy* az a

Ktizszolgá|tatási Köte|ezettség teljesítését ellehetettenĺti, és a mulaszJÍsát az onkormányzat a

Közszolgá|tató fe|szó|ítását kovető 30 napon be|ti| nem oľvosolja'

t2.4
Felek rögzítik, hogy antennyiben a felek úgy döntenek, hogy aKerctszerződés 5.l pontjában fogla|t

valamelyik közszolgáltatási kötelezettség megszűltik, eZ a feladatľa kötött Éves Sz-erződés

megsziinését is eľedmérryezi. Amennyiben Felek kozött a Keľetszerzódés bármeĺyik oknáI ľogva

megszĹinĺk. űgy az Bves Szeľzódések a Feĺek eľľe irányu|ó kĹllĺĺn .iogn.vilatkozata ĺrélkül is
megszfinnek.

13 Kapcsolattartás

onkormányzal kapcs()l uĺ I Ĺłr t(l cí nĺ e :

Cím: l082 Budapest, Baross u,63-6,7.
'I.ęlęfonszánv 0 6-1 - 459.f5 67

älnaiI : gazdalkodas@ozsefvaros.hu

Kapcsolattaftó: Józsefuáľosi Polgárnlesteri Hivata| cazdá|kodási Ügyosztály vezetöje

Ki)zsz oI gáIĺ a ł ó kc qlc s ol aĺĺart ó cí nl e :

Cĺm : K i sfalu J ózsefvá rosi V ag.vo ngazcl á | kod ćl Kft '

Telefonszám : a 6 - 1 -459 -f 1 09

Email: info@kisfal u jozsefuaros.lru

KapcsolailłÉó; dr. Pesti lr,ett ti*ryvezetcĺ

l4 Vegyes ľenĺlelkezĺĺsek

l 4.l Engedményezés, átrulráz:ís
Egyik Fél sem.iogosuĺt a másik F'él előzetes íľásbeli hozzá|árĺl|ása llélkÜl a Keretszerzĺjdésből vagy az

Ev"s Szeľződésekbő| eľecĺő jogait engeclnlényezni \'ag}. a Kerętszęrzöclésből Vagy az Eves



Szeľzóĺiésekbő| eľedő j oga iĺ és kötęlezettsége it átľu h áal i.

I 4.2 Rész|eges érvényťelenség
A Kęretsze ľződtis valallle|v ľendelkezésének jclgszabályba titkozése. éľvénytelenné vagy
kikén;'szeľíĺhetetleIlné váIása ncm éľinti a Keľetszęrzőc|és, illetve az éľvénytelen rendc|kezósľe
tekilltettel kĺitou Éves Szerzőclés, illetr'ę ezek bárnlely egyéb renĺlelkęzésének hatályát' Az Éves
Szerződések telies r,agy ľészIeges érr,éĺt,vtelerrsége nem éľinti a Keretszerzócĺós hatályát.

14.3 Példányok
A Keretszęrződés mag;,aľ lry.elr,en késztilt és 5 pélclányban keľĹilt alá'írásľa.

14.4 Vitás iigyek ľerlĺlezĺóse
A ľelek megállapodnak abbalr, hogy a Keľetszerződésbol erer]ő vagy azza| összeÍiiggő bárnlely
nézetcltéľést, vitát megkíséľelnęk tárgya l ásos úton ľenctezni.

I4.5 lľányadójog
A Keretszęrződésrc, r'a|amint az. azza| kapcsolatos.iognyilatkozatokra és egyéb közlésekľe a magyar
és a vonatkozo uniós jog az iľányadÓ' A. Keľetszerződésben nenr szabál1'clzott kérdésekberr a Ptk.'
Iv{ötv', az ÁIlt.. valanrillt a2| l2O|2 EU hatáľozat rendęlkezései az iľánvaclóak.

ĺ5 Á jelen Keretszel.zőĺlés nc|lókletei:

A jelcn Keretszeľződés 5.l.l' pontja szerinti Saiát tu|aidonú ingatlanokkal' lak,{s-és

2. A je|en Keľetszerz<ídés 5.l.2' pon!a szerinti Közteľił|et-fenntaľtńssa|.

(annak ęlfogadását és hatálvba|épésót kĺjvetĺjen):

3. A je|en Kęretszerződés 5'l.3. szeľinÍi ľriac ĺizenreltetésľiíl szó|ó Éves Szerzŕĺĺ|óspontja

tó. Év

szeződés (ann ak elfogadását és hatá|ybalépését kövctoen):

h atá |.vba l épé'sét kcir'etően) :

4. A jelen Keletszerzodés 5. r .4.

i-nevelési tézmé
rtásával

6.

szeľinti Az ônkoľmánvzati tulai<lontran |évő

äzemelte

e lío gadását és haĺál-vbalépéséÍ kĺĺvetően ) :

kcivetőcn):

A kompenzácíó számítási móclszeľe.



Jelen szerz-óclést ľ'elek egyĺiĺ1es elolr'asás és éľtelrnęzés

képviscĺőik ú1ján - jóváhagyólag í{ák alá.

Budapest, 20l 5. június'iÍ

BuĺIapest Főváľos VIII. kcľĺilet
Józseľvńrosi Ön koľnlányzat kěpviseletélren ;

utátr, nrint akaľattrkkal ĺlrinclenben eqvezőt *

keretszeľzodést előttęm írták alá:

i lľoda
kil.8. 1' !m''n
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A Felek képviselői jelen Közszolgáltatási

Budapestcn f015.C{ no {í llapján: ä
1053.

dľ. J

Ju1raľos

Budapest,. kł, {',' :> a.. { ć.

, 'tĺ.}'tĹĹU |J jiii'i t 1,



A 2015. Június 17. napján létľejött Közszolgáltatási Keretszeľződés 1 . számri melléklete

Az i)nkormányzati tulajdonban Iévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazddlkodási _
v agy o n keze lési feladato k eII ĺÍtás ár ó l s zó Ió

Ev e s Ri) azolg dltatósi S zerződé s

egyrészrő1

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet JőzseÍvátľosi Önkoľmányzat (székhelye:1082 Budapest, Baross u.
63-67; ađószáma'. I57357|5-f-4f; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: K&H Bank ZÍt. 10403387-
00028570-00000000; statisztikai szám: I5735715-8411-3f|-01; képviseli: dr. Kocsis Máté
po lgármester), mint megb iző (a tovább iakban : on ko ľm ány zat),

másrészről

Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zárrtkőrűen Működő Részvénytáľsaság (rövidített név: JGK
Zrt., szék'hely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; cégjegyzékszám: 0I-|0-0484571' adőszám: f5292499-
2-4f; képviseli: dr. Pesti Ivett igazgatőság elnoke, mint Közszo|gźitatő (a továbbiakban:
Közszolgáltató)

(tnkormányzat és Közszolgáltató a továbbiakban egyĺittes említésük esetén: Felek) közott alulírott
helyen és időben a következő tartalommal:

1. Pľeambulum

Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Jőzsefvźrasi onkormányzat Képviselő-testiiletén ek |36120|5. (VI.04.)
száműhatärozata, illetve az ezze| tĺsszefüggo, a Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzatvagyonáról és a
Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66lf012. (XII.13.) önkormányzati ľendelet ajelen
szerzodésben szabźiyozott közfeladatok ellátására az onkormányzat I0O %-os tulajdonában lévő
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t je|o|te ki kizárólagosan.

Ezen önkormányzati döntések végrehajtása, és a Magyarország helyi önkormányzatairő| szó|ő f0I1'
évi CLXXXIX. törvény a|apján a kozfe|adatok biztonságos, hatékony és jó minőségben t<jľténő

ellátása érdekében a Felek 2015. június 17. napján Kozszo|gá|tatási Keretszerződést kötöttek
(továbbiakban:,,Keretszerződés'').

A Felek a Közszolgáltatási Keretszerzodésben az egyes közfeladatok között felsorolt, aZ
ĺinkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási'- vagyonkezelési
feladatok ellátásáľól az a|ábbi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: ',Eves Szerződés'')
kötik, mely aKeretszerződés 1. számű mellékleteként, annak elválaszthatat|an részét képezi.

Felek rögzítik, hogy a Keľetszerződést, illetve az abban meghatározott közfeladatok elláĹásáľa
vonatkozóan kötött egyes közszolgáltatási szerződéseket (Éves Szerződések), ígyjelen szerződést is,
azBurópai Unió működéséről sző|ó szerzodés 106. cikke (2) bekezdésének az á|ta|ános gazdasági
éľdekű szolgáltatások nyújtásáva| megbizoÍt eryes vállalkozások javźrakozszo|gáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásźrő| sző|ő 20I2/21IEU bizottsági hattnozat
(HL L 7.,2012'|'I ., 3 - 1 0 . o.) ľendelkezéseinek figyelembevételével kötik meg.

2. A szerződés táľgya, aKőzszo|gáltató feladata

2.1. Felek rogzitik, hogy jelen Éves Szerzőđés alapján Kozszo|gźt|tató a Felek között meglévő
Keretszerződés 5.1.1. pontjában meghattrozoÍt közfeladatot onkoľmányzat a Kozszo|gáItatón
keresztiil |źńja e|.



2.I.I Saiát tu|aidonú ineatlanokkal. lakás-és helviségeazdálkodással kapcsolatos
feladatok (Mtitv. 23. 8 (5) bekezdés 14. pont)

A keľetszerződésben rogzitésrekerültjelen Éves Szęrzodés tárgyát képezőközszo|gźůtatási feladat:

a) lakás és helyiséggazdálkodás, ideérľve a szociális bérlakásokkal kapcsolatos gazdálkodási
feladatokat is,

b) Az önkormányzati ingatlan vagyonnal valő gazďá|kodás, ideértve annak hasznosításához vagy
értékesítéséhez sziikséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítását, az őrzéséről,
üzemeltetéséről való gondoskodást, a beruhtľ;źsi, felújítási feladatok, értékesítés, hasznosítás
lebonyolítását (különosen az értékbecslést, a versenyeztetésben, dontés előkészítésben és
szerződéskötésben való közreműködést), műszaki szaktanácsadás és míiszaki ellenőrzés.

Feladatok részletesen a Képviselőtestĺ'ilet fenti rendelkezéseivel összhangban:

o Társasházitu|ajdonosi képviselet, közös költség átutalások
o Lakások, nem lakáscélú helyiségek értékesítése, adásvételi szerződések pénzügyi bonyolítása
o Lakásgazdálkodás, béľleti - és kapcsolódó ktilönszolgáltatási díjak beszedése, hátralékkezelés
. Nem lakáscélú helyiségekkel, telkekkel, egyéb bérleményekkel való gazdálkodás, bérleti _ és

kapcsolódó külonszolgáltatási díjak beszedése, hátralékkeze|és
o Mtĺszaki feladatok, karbantartási, felújítási, beruhrázási fe|adate||áttts, műszaki ellenőrzés,

projektek
. Ingatlanok kezelésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok, béľlemények üzemeltetése,

e1lenőrzése

o Ingatlanok házelszźtmolási feladatai, az ingat|anokhoz kapcsolódó fenntaľtási, karbantaľtĺási

koltségek kezelése
o Ingatlanszolgáltatrísi, takaríttsi, házfeli'igyelői feladatok elláĺása

2.2. Az onkormányzat a je|en Éves szerződés 2.1' pontjában meghattrozott közfeladatok ellátásráĺa

Kozszo|gźł|tatónak a|anyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és teri.ileti hatái|ya|
kizárólagos j ogot biztosít.

3. KözszolgáIt atő áita| e|látott kiizfeladatok finanszírozása, kiÍizetése

3.1. Felek megállapodnak, hogy az onkormźtnyzat aKőzszo|gá|tatő javára a felek között köttetett
Keretszerződésnek megfelelően, a jelen Eves Szerződés 2.1. pontjában meghatátrozott közfeladatok
e||źttźsának ťlnanszírozására a jelen Eves Szerződés 1. számű mellékletében meghatározott
ťĺnanszítozási mechanizmusról és a méľtékének kiszámitására vonatkozó kalkulációról szóló leírás
alapján kompenzációt nyujt annak érdekében, hogy a Kozszo|gtůtatő közszolgáltatási
kotelezettségeivel kapcsolatban felmerĹilő költségeinek fedezete folyamatosan biztosított legyen.
Felek megállapodnak abban, hogy Jelen Éves Szerződésben a kompenzáció alatt aKeretszerződésben
meghatározott k<ĺltségtérítést értik. Kozszo|gźitatő éves költségvetési teľve tarta|mazza a
fe|adate||źtttssal összefüggő éves koltségigényét,' mint kozszo|gá|tatási ellentételezést. A f0I6. évre
vonatkozó koltségigény:743.989.700,- Ft + AFA a jelen szerzodés 1. számű mellékletében
rész|ďezeÍtek alapján. Közszolgáltató külön szám|át bocsát ki az elidegenítési feladatokľól, a2016.
évre vonatkozó kciltségigény: 84.866.200,- Ft + ĺpĺ'. ĺz onkormányzat az éves költségigény |llf
ľészének Afa-va| növelt értékét minden hó 3. napjáigátuta|ja aKozszo|gá|tató źL|ta| kiállított szÍtmla
a|apján a Kozszo|gá'|tatő szám|źLj źLr a.

3.2. A Kozszolgáltató a javára nýjtandó e|oirányzott kompenzáció igényét a Keľetszerződés 7.4.
pontjában foglaltaknak megfelelően kĺjteles az onkormányzatná|bejelenteni, melyet azonkormányzat
jogosult ellenőrizni, valamint arrő| aKozszo|gá|tatóval egyeztetetéstkezdeményezni.



Felek rögzítik, hogy aKozszo|gáltató részére a jelen Éves Szerződésben meghatározott közfeladatok
e||áLtźLsáért járó kompenzáciő a Keretszerződés 7.6. pontjában foglaltaknak megfeleloen kerül
kifizetésre.

4. Az Európai Unió működéséľől szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági éľdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára
közszo|gáltatás ellentételezése formájában nyrĺjtott állami támogatásra való alkalmazásáľól
sző|ő 2012/2ttEU bizottsági hatáľozatban foglaltaknak megfelelő ľendelkezések

4.1. Felek rogzítik, hogy a kompenzáció ménékét a f\IflfIĺEU bizottsági hatátrozat 5. cikkében
foglaltaknak megfelelően hatźrozzttk meg, vagyis az e||entételezés mértéke nem haladhatja meg a
közfeladatok ellátásának nettó költségét.
A nettó k<iltség kiszámítására afIIflf|/EU bizottságíhatározat 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt
rendelkezés ei az ir ttny adőak.
Felek rogzítik, hogy a kompenzáció magában foglalja a közfeladat ellátással felmerült összes közvetett
és közvetlen költséget.

4.f. A kompenzáció felhasználásának megfelelő ellenőrizhetoségének biztosítasa érdekében Felek
megállapodnak, hogy amennyiben Közszolgźútatő a közfeladatok ellátásán kíviil is végez
tevékenységet, ,űgy a fllflf|lBU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a közszo|gáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve koteles
kimutatni a belső szám|źiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

4.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben aKozszo|gźtltató a közfeladatai ellentételezése során a
201fĺ2I/EU bizottsági határozat 5' cikkének rendelkezéseivel meghatározott összeget megha|adó
támo gatásban részestiI, a túlkompen záciőt köte les vi s szaf,lzetni.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a tulkompenzáciő összege nem haladja meg az átlagos éves
ellentételezés összegének II%o-źLt, ilgy Kozszolgáltató a tulkompenzáciő összegét a kovetkező
időszakľa jogosult átvinni azza|, hogy az levonandó a kovetkező idoszakľa nffitandó kompenzáció
összegéből.
Közszo|gá|tató köteles a részére nýjtott e||entéte|ezésről olyan elkülönített elszámolást vezetni,
amelyből a ŻIIfĺf|lEU bizottsági hatźlrozat 5. cikkének (f) _ (4) bekezdésében meghatározoÍt
követelmények ellenőľizhetőek, és köteles a további Eves Szerződésekben meghatźtrozott, eryéb
kozfe|adataitól elkülonítetten nyilvánt artani.

4.4. Felek tudomásul veszik, hogy a zIIf/fllEU bizottsági határozat 8. cikkének értelmében a
megbizás időtaľtama alatt és annak |ejártátő| szźlmitott l0 évig a jelen szerződés a|apján nyujtott
ťlnanszírozźts a megje|o|t határozatta| val'ő összeegyeztethetőségének ellenőľzéséhez szükséges
információkat kötelesek megőrizni.

4.5. Felek rogzitik, hogy Közszolgáltató elszámolási kötelezettsége a Keretszerződés 7.7. pontjában
szabá|yozásra került, az ott meghatározott Éves jelentés mintája a, É,es szerzodés 2. mellékletét
képezi.

4.6. A központi költségvetésbo| az onkoľmányzat kote|ező feladatainak e||túźsźlra kapott támogatás
elszámolása érdekében a2.|.I és af .|.2 pontban foglalt feladatra biĺosított kompenzációt a feladatok
között nem csopoľtosíthatja át.
Az e|számolás érdekében olyan nyi|vźtŃartást köteles vezetni, amely a|źtámasnja a támogatás
felhasználás át' az onkormányzat által meghat ározoÍt szempontok szerint.

5. A szerződés hatálya, időtaľtama
Felek ľĺĺgzítik, hogy jelen Eves Szerződés 2016.01'01. napján lép hatályba. Felek jelen szerződést
határ ozoÍt idor e, 20 I 6 . december 3 1 . napj áig kotik.



6. A. szerződés módosítás

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt határozott ido lejáľta előtt
csak a Felek közös megállapodása alapján, kizárő|ag írásban módosítható. Az Eves Szerzodések
jóváhagyására és módosításáľa a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi tnkormányzat
Y ár o s gazdźtlkodás i és Pénzügyi B izottsága j o gosu lt.

7. A' szerződés megszĺĺnése

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt határozott ido lejártával
megszűnik. Az átmeneti ťĺnanszirozás idoszakára az űj éves költségvetés elfogadásáig az e|őzó évre
elfogadott kompenzáció összegét (I/12 rész) kęll alkalmazni.

Felek rögzítik továbbá, hory jelen Éves Szerződés a felek közott létrejött Keretszerződés
e|vá|aszthatatlan mellékletét képezi, melyre tekintettel u, E,"s Szerződés osztja a Keretszerződés jogi
sorsát, önálló kötelmet nem keletkeztet.

Felek rögzítik' hogy amennyiben a felek úgy döntenek, hogy a Keretszeľződésben foglalt, a jelen
szerzodés tárgyźtt is képező közszo|gáItatási kötelezettség megszűnik, ez a feladatra kĺjtött Eves
Szerződés megsziĺnését is eredményezi. Amennyiben Felek között aKeretszerződés báľmelyik oknál
fogva megszunik, űEy az Eves Szerződés a Felek erre irányuló külön jogny1Iatkozata nélktil is
megsztĺnik.

8. Egyéb rendelkezések

A jelen Éves Szerződés valamely rendelkezésének jogszabályba iitkĺizése, érvénýelenné vagy
kikényszeríthetetlenné vá|ása nem érinti az Eves Szerződés bármely egyéb rendelkezésének hatályát.

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

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Éves Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő báľmely
nézete|térést, vitát elsősorban tríľgyalásos úton kísérelnek meg rendezni.

Je|ęn szerződésben nem szabá|yozot1kérdésekben a Polgári Tĺĺrvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Magyarország önkormányzatairő| sző|ő fI|I' évi CLXXXIX. töľvény
rendelkezései, valamint Magyarorczágon hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Je|en szeľződést felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
j őv áhagy ő|ag 5 e gy m ás s a| e gy ező p é l dányban írj ák a|á.

Budapest, 20 15. december

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefváľos onkoľmányzata

képviseletében:
dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont
Zártkörílen Működő Rt

képviseletében:
dľ. Pesti lvettigazgatóság elnöke



Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
p énzĺjgy i ugy o szttiyv ezető

Jogi szempontból ellenj e gyzem:
Danada-Rim án Edina jegyzó

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyző

Mellékletek:
1. melléklet: kompenzáció számítási módszeľe
2. melléklet: Éves jelentés mintája
3. mellék|et: feladat ellátás helve
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terhelő jórulékok és szocíólis hozzójdrulósi odo

. beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási

6Íő
naturá|iák:



2.számű melléklet

Évns JELENTEs MINTÁJA

I. Altalános bevezetés

Tartalmazza azokat a piaci hatásokat (pozitív és negatív egyaránt), amelyek hatással voltak a

tevékenységre.

II. Natu rá|iák b em uta tása (e|v égzett szo 1 gáltatások számának bemutatása)

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

viszonylatában. Grafikonokka1, táb|ázatokkal és rovid szciveges ismertetéssel, indoklással.

III. Eľedmények bemutatása (az e|őzoekben leíľt bázis adatok figyelembe vételével)

Táb|źnatokkal, graťlkonokkal, szöveges elemzéssel, aho| számszerűsíthető a tevékenységre

ható pozitív és negatív tényezők szttmszeru bemutatásával.

ľv. Éľteľelés és váľható adatok pľognosztizálása.

V. Következ(i évre vonatkozó üzletÍ terv e|őirńnyzat.

VI. Függelékek, amelyek részletesen bemutatják a tevékenység számszerű adatait.



A 2015. június 17. napján létľejiitt Közszolgáltatási Keľetszeľződés f . szá.mú melléklete

KözterüIet-fenntartással, vĺźrosiizemeltetéssel kapcsolatos kiiazolgúltatdsifeladatok ellátásóról szóló
Ev e s Kti zs zo lg dlt at ás i S zer ző d é s

egyrészro|

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi onkoľmányzat (székhelye:l082 Budapest, Baross u.
63-67; adőszáma.. I5135715-2-4f; torzsszám: 

.ĺ35715; 
bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. |0403387-

00028570-00000000; statisztikai szźtm: |5735715-84||-32I-0|; képviseli: dr. Kocsis MźLté
pol gármester), mint megb ízó (a továbbiakban : On ko ľ mány zat),

másľészről

Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zá'rtkőríĺen Működő Részvénytáľsaság (rövidített név: JGK
Zrt., szé|<hely: l082 Budapest, Baross u.63-61.; cégjegyzékszám: 0l-10-048457;' adószám: f529f499-
2-4f; képviseli: dr. Pesti Ivett igazgatőság elnöke, mint Kozszo|gá|tatő (a továbbiakban:
KtizszoIgáltató)

(onkormányzat és Közszolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) kĺjzött alulírott
helyen és időben a következő tartalommal:

1. Preambulum

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi tnkormányzatKépviselő-testtiletének 1|8/20|5. (V.l4.)
szźtműhatározata, illetve azezze| összefüggő, a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáľól és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 66lf0I2. (KI.13.) önkormányzati ľendelet ajelen
szerződésben szabá|yozott közfeladatok ellátására az onkormányzat 700 %-os tulajdonában lévő
Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt-t je|o|te ki kizárólagosan.

Ezen önkormányzati dĺjntések végľehajtása, és a Magyarország helyi önkormźnyzatairő| sző|ő 20II.
évi CLXXXIX' törvény a|apjźtn a kozfe|adatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő
ellátása érdekében a Felek 2015. június 17. napjttn Közszolgáltatási Keretszerződést kötöttek
(továbbiakban:,,Keretsz erződés,,).

A Felek a Kozszo|gá|tatási Keretszerződésben az egyes közfeladatok kozött felsorolt, közterület-
fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszo|gá|tatási feladatok ellátáSáról az alábbi éves
kozszo|gtńtatási szerzódést (a továbbiakban: ,,EVeS Szerződés'') kötik, mely aKeretszerződés 2. számú
me l l ékl eteként, annak elválaszthat at|an r észét kép ezi.

Felek rögzítik, hogy a Keretszerződést, illetve az abban meghatźrozott kozfeladatok ellátásaľa
vonatkozóan kötott egyes ktizszolgáltatási szeľződéseket (Éves Szerződések), így jelen szerződést is,
azBurőpai Unió mÍĺködéséről sző|ő szerzódés 106. cikke (2) bekezdésének az á|ta|ános gazdasági
érdekű szolgáltatások nyújtasáva| megbízott egyes vállalkozások javárakijzszo|gáItatás ellentételezése
formájában nyujtott állami támogatásra való alkalmazásátrő| sző|ő 20I2/fI/EU bizottsági határozat

Gil-L 7.,2012.|.|., 3-I0. o.)ľendelkezéseinekfigyelembevételévelkotikmeg.

2.1. onkoľmányzati tulajdonban lévő közteľü|etek fenntaľtásával, városüzemeltetésse|
kapcsolatos feladatok (Mt'tv. 23. s (5) bekezdés 1. pont)

Akeretszerzodésben rogzitésre került jelen Éves Szerző dés tárgyźÍképezo kozszo|gá|tatási feladat:

a) Józsefuáros kĺjzterületeinek takaritása, a hulladék ľendezett átmeneti elhelyezésének,
feltételeinek biztosítása, az illegális hulladék-leľakás megelőzése,



a terek, parkok magas szintrĺ é|hetőségéről való gondoskodás, a növényzet fenntartźsa, az
utcabútorok és a szi lárd burkol at karbantartás ár ő| v a|ó gondo skodás,
a kertilet kezelésében lévő utak burkolatának kaľbantartásáról, állagmegóvásáról való
gondoskodás.

Feladatok ľészletesen a Képviselőtesttilet fenti rendelkezéseivel cisszhangban:

2.l.1. Teľek, parkok, fasorok, kozösségi kertek fenntartása, gondozása, közterületi játszóeszközök,
bútorok, mutár gy ak karbantartása

tn korm ány Zat ŕL|taI kote lező en e I l átandó fe lad at :

- tnkormányzat tulajdonában és kezelésében áltó terek, parkok fenntartása, gondozása,
takarítása

- kozteľtiletijátszóeszközok, utcabútorok,mutárgyakkarbantartása.

onkormányzat źL|ta| önként vállalt feladat:

- kozösségi kertek fenntartása

- keľi.iletgondnoki rendszeľ műkodtetése 12 fővel személyi kiadásokkal egytitt.

- kerületőrség mrĺködtetése 34 fóvel.

2.1.f. A kerület kezelésében lévő úttest burkolatának karbantartásráról, állagmegóvásáról'
megúj ításáról való gondoskodás.

Önkormány zat á|ta| kotelezően ellátandó feladat:

- utak, jźtrdák fenntartása, karbantartása

onkormányzat á|ta| önként vállalt feladat:

- felújítások, beruházások.

2.I'3. Józsefuáros közteri'ileteinek takarítása, a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének
feltételeinek bizto sítása, az il legál is hulladék- lerakás m egelőzése.

onko rmány zat á|ta| köte lezően el látandó fe ladat :

- onkormányzattulajdonábanéskezelésébenlévőközterületektakaritása

onkoľmány zat á|ta| önként v ti|a|t fe lad at :

- illegálisan elhelyezett hulladék szá||itása

- Fővárosionkormźnyzattulajdonábanlévőköztertiletekentakarítás

2.|.4. A28/20|4. (VII.O1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok

f,2. Az onkoľmányzat a je|enÉves szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátására

Kozszo|gá|tatónak alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és területi hatállyal
kizár őlagos j o got bizto sít.

Kozszo|gźt|tatő azEves szerzódés 2.l. pontjában foglalt feladatait a szerződés 3. számű mellékletét
képező cinkormányzatkozigazgatási teľĺ'iletén belül lévő közterületekenvégzi.

b)

c)

2. Ktizszolgáltatő á|ta| ellátott kiizfeladatok finanszírozása, kiÍizetése



3.1. Felek megállapodnak, hogy az Onko.rmányzat a Közszolgáltatő javára a felek között kottetett
Keretszerződésnek megfelelően, a jelen Eves Szeľződés f .1. pontjában meghatározott közfeladatok
e|látásának ťlnanszírozísára a je|en Eves Szeľződés 1. szám.ű mellékletében meghatározott
ťlnanszírozási mechanizmusról és a mértékének kiszámítására vonatkozó kalkulációról szóló leírás
alapján támogatást nyújt annak éľdekében, hogy aKozszo|gá|tató kozfeladatellátási kötelezettségeivel
kapcsolatban felmerĺil ő koltségeinek fedezete bizto sított legyen.
Felek megállapodnak abban, hogy Jelen Eves Szerzodésben a kompenzáció alatt aKeretszerzodésben
meghatározotÍ' költségtérítést értik. Közszolgáltató éves költségvetési terve tarta|mazza a
feladatellátással összefüggő éves ktiltségigényét. A2016. évre vonatkozó költségigény:701.674.800,-
Ft a jelen szerződés 1. számú mellékletében rész|etezettek alapján. Az Önkormányzat az éves
költségigény Il12 részét minden hó 3. napjáig átutalja aKözszo|gá|tatő szám|źĄára.

3.2. A Kozszolgáltató a javára nyújtandó e|őirányzott támogatási igényét a Keretszerződés 7.4.
pontjában foglaltaknak megfelelően köteles az tnkormányzatná| bejelenteni, melyet azonkormányzat
jogosult ellenorizni, valamint alĺől' aKözszo|gźitatőva| egyeztetetést kezdeményezni.
Felek rögzítik, hogy aKozszo|gáItató részére a jelen Eves Szerződésben meghatározott kozfeladatok
e||átźLsáéÍt jáÍó támogatást a Keretszerzodés7.6. pontjában foglaltaknak megfelelően kertil kifizetésre.

3. Az Európai Unió működéséľől szóló szeľződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági éľdekíĺ szolgáltatások nyrĺjtásával megbízott egyes vállalkozások javáľa
kiizszolgáltatás ellentéte|ezése formájában nyújtott állami támogatásľa való alkalmazásáľól
sző|ő f01f/21lEU bizottságihatározatban foglaltaknak megfelelő ľendelkezések

4.1. Felek rögzítik, hogy a támogatás méľtékét a 201fl21/EU bizottsági határozat 5. cikkében
foglaltaknak megfelelően határozzźtk meg, vagyis az e||entételezés mértéke nem haladhatja meg a
közfeladatok ellátásának nettó költségét'
A nettó költség kiszámitásétta afÜlfĺf|/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)bekezdésében foglalt
rendelkezés ei az ir ány adőak.
Felek rögzítik, hogy atámogatás magában foglalja akozfe|adat ellátással felmerült cisszes kĺjzvetett és
kcjzvetlen költséget.

4.2' A támogatás felhasználásának megfelelő ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében Felek
megállapodnak, hogy amennyiben Közszo|gá|tatő a kĺjzfeladatok ellátásán kívi'il is végez
tevékenységet, ilgy a 20IŻĺ21/EU bizottsági hatźtrozat 5. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a közszo|gáltatás költségeit és bevételeit a többi szo|gá|tatźsétól elkülönítve köteles
kimutatni a belső szám|áiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

4.3. Felek megállapodnak, hory amennyiben aKozszo|gá|tatő a közfeladatai ellentételezése során a
20|2lf|ĺEU bizottsági határozat 5. cikkének rendelkezéseivel meghatározott cisszeget meghaladó
támogatásban részesül, a túlkompenzáciőt köteles visszafizetni.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a tulkompenztrciő összege nem haladja meg az átlagos éves
e||entéte|ezés <isszegének IIYo-źń, úgy Közszo|gá|tatő a ĺilkompenzáciő összegét a következő
időszakra jogosult átvinni azza|, hogy az levonandó a kĺjvetkező időszaka nýjtandó támogatás
osszegéből.
Kozszo|gźĺ|tató köteles a részére nyújtott ellentételezésről olyan elkülonített elszámolást vezetni'
amelyből a f)IflŻIlEU bizottsági hatźtrozat 5. cikkének (f\ _ (4) bekezdésében meghatározott
követelmények ellenőrizhetőek, és köteles a további Eves Szeľzódésekben meghatfuozott, egyéb
közf e|adataitólelktilonítettennyilvántartaní.

4.4. Felek tudomásul veszik, hogy a 20|2|2IĺEU bizottsági határozat 8. cikkének értelmében a
megbizás idotartama alatt és annak |ejźrtátő| számított 10 évig a jelen szerzőđés a|apján nyrijtott
ťlnanszírozás a megje|ö|t hatttrozattal való összeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez szükséges
információkat kötelesek mesőrizni.



4.5. Felek rogzítik, hogy Kozszolgźĺ|tatő elszámolási kotelezettsége a Keretszerződés 7.1. pontjában
szabályozźsra keriilt, az oÍt meghatározoft Éves jelentés mintája az Évęs szerzodés 2. mellékletét
képezi.

4'6. A központi költségvetésbő| az onkormányzatkote|ező feladatainak e||átására kapott támogatás
elszámolása érdekében a2.I.| és af.I.2. és af.|.3. pontban foglalt feladatra biztosított támogatást a
feladatok között nem csoportosíthatja át.
Az e|számolás éľdekében olyan ny1|vántartást köteles vezetni, amely a|átźtmasztja a támogatás
felhasználását, az onkorm ány zat által meghat tr ozoÍt szempontok szerint.
A támogatás felhasználását a f.|. pontban foglalt feladatok szerint koteles elkülonítetten
nyilvántartani.

5. A. szerződés hatálya, időtaľtama

Felek rogzítik, hogy jelen Éves Szeľződés fOI6. o|. 0l. napján lép hatályba. Felek jelen szerződést
határozott időre' 20l6. december 31. napjáig kĺ]tik.

6. A' szerz(jdés módosítás

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt hatćrozott idő lejárta előtt
csak a Fęlek közös megállapodása alapján, kizárő|ag írásban módosítható. Az Eves Szerződések
jővźthagyásttra és módosításáľa a Budapest Fóváros VIII. kerület Józsefuárosi tnkormányzat
Y źtr o s gazdźl lko dás i é s Pén zü gy i B izottsága jo go s u lt.

7. A' szerződés megszűnése

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés a 6. pontban megjelölt határozott idő lejáľtával
megszűnik. Az túmeneti ťtnanszirozás időszakára az űj éves költségvetés elfogadtsáig az e|őző évre
elfogadott kompenzáció összegét (I/|2 rész) kell alkalmazni.

Felek rögzítik továbbá, hogy jelen Éves Szerződés a felek között létrejött Keretszerződés
elválaszthatatlan męllékletét képezi, melyre tekintettel u,Eves Szerződés osztja aKeretszerződés jogi
sorsát, önálló kötelmet nem keletkeztet.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a felek úry döntenek, hogy a Kęrętszerződésben foglalt, a jelen
szerződés tźrgyát is képező közszo|gá|tatási kcjtelezettség megszíĺnik, ez a feladatra kötött Eves
Szerzođés megszűnését is eredményezi. Amennyiben Felek köz<jtt aKeretszerződés bármelyik oknál
fogva megszunik, t,gy a, Eves Szerződés a Felek erľe irányuló ktilön jognyi|atkozata nélkül is
megszűnik.

9. Egyéb ľendelkezések

A jelen Éves Szerződés valamely rendeĺkezésének jogszabályba ĺitközése, éľvénýelerľré vag1ĺ

kikényszeríthetetlenné váIása nem érinti az Eves Szerződés báľmely egyéb ľendelkezésének hatályát.

A Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződést a Felek jogutódaikľa is kiterjedő hatállyal kötik
meg.

Je|en szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Magyarország önkormányzataiľól szóló 20II. évi CLxXXx. t<lrvény

rendelkezései' valamint Magyarországonhatá|yos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Je|en szerződést felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,

4



jőváhagyő|ag 5 egymássa| egyezo példányban írjźĺk a|á.
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3. melléklet: kiizteľületek, teľeko paľkok' köztisségi kertek listája



K.'fszoIgáltatási szeízôdésváÍosiiremeItetés 2. szám me||ékIet

|őzsefvárosI Gazdá|kodásI KÖ2Dont zrt.
rovat megnevezése

KIADÁs

Munkoodőt terhelö jé|ulékok és szociőliś hozzáJő|ulősl adő

tcreÁ, PcÍKoř, rđsoroĺ, Ko.Usset| xenex
Íenntaŕtása, gondo'ása, kÖzteÍ Ietl

- bészenések ( iľodaszer, nyomatvány, karbantartá5i

:ELHAtMozÁsI K|ÁDAsoK

kÖteIezö fea

Önként vá||aIt

fea.{pl.

ÍeI ,Ítások,
beÍuháfások,k
Ört'ssé8l
kerteĘ
cafeteÍ|a,

kö'Ío8|aIkor.
tatás

ok)

ôsstesen

t)

f,

IA

utat JáÍdák fenntartása, kaÍbantaŕtása,LÉLEK
plo8.amban Íésrvev6k f o8|alkoztatásávaI e8y ft

21 236.0

kôte|ez6 Íea.

112 328.0

megbízásI szenódés keretében íog|alko'tatottak sżáma

kÜteIefó féa.

1 fóre jutő cafeteria sszece/ év ( adővonzatok nélkÜl)

100 fó
natuľá|iák:
. parkok terĺ.ilete egy néByfetméterre]utÓ ktg'
- játszőterek terĹj|ete 1 néByfetméterŕe jut6 ktg'

- utak terÜlete 1 négyzetméterre jutÓ karbantartási ktB.

-járdák teŕti|été 1 négyzetméteľre jutÓ karbantartási ktg.

. éVes hu|ladék mennylsége

Beruházások címenként

77)ąą

ónkéntvá||a|t

'ea. (

R

dn

113 283.S

!ások, caÍateÍ|a)

1ĄÁoR 7

kÖżllsftasá8| íeIadatok, [ÉLEK pro8Íamban ré5zvev6k
Ío8|alko'tatásávaI e8y0tt

ósszéśen

1 2S5.0

kÜteIe!6 fea.

4 S21.0

15 355.0

uIa,don teŕilIet
akarítása)

Ô

Önkéntvá||aIt

ľea. ( i|ĺe8á||s

|ą

1r

Főv. TéíÜĺéten

takaŕÍtás,cafateÍl

d

t(eÍtlIet6Ísé8,LÉ

5 646.0

n

16 310.5

össfesen

(v11,01,) iJnk,

fea.

44 7L4,9

1 300,0 anyägbeszerżó gépjármŕĺ

1 400,0 csobogÓ

kÖteIez6

feIadät

1Ą

1 125.0
Ô

2 038.3

KÖTELEzl FEA.

osszEsEN

70 74.7

ÖNKÉNTVÁtrAtT
FEA.

12 880.6

20 000,0 járdafe|'jjítás 1000m
3 000'0 kertészeti sferszámol

MIND
isszEsEN

39 129.5

72 694.4

47 674-5

8731.4

|015. évi váíhatő
|ény

21 593.7

32z Ĺ99.Ą

454 6A6,7

172 552.8

Ą0 942.9

4 500.0

ĄsĄ 6a6'1

l^

l7

16 510,0 tekarĺtőjárm

1 070,0 2 db.

fo6 637.4

o

Il

o

B



KijzszoIgá|tátási szerzódés város zemeltetés 2. sfám he||ék|et

(isszesen

Íel jĺtások clňenként

2 000,0 kertésret| eszktiz k

4 700,o

14ą0 1 db. számítőgép

23 140,0

1 016,0 negynyomás

9 652,0 2 db. p|atősjárm

140,0 1 db. számltőgép

28 388,0



2.számű melléklet

Évľs JELENTÉs MINTÁJA

I. Altalános bevezetés

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

tevékenységľe.

II. Natu ráIiák bemutat ása (e|v égzett szo|gá|tatások számának bemutatása)

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

viszonylatában. Grafikonokkal, táb|ázatokkal és rövid szĺiveges ismertetéssel, indoklással.

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

Tźtb|ázatoÝkal' graťlkonokkai, szöveges elemzéssel, ahol számszeriĺsíthető a tevékenységre

ható pozitív és negatív tényezők számszeru bęmutatásával.

rv. Értotelés és váľható adatok pľognosztizáilása.

V. Kiivetkező évre vonatkozó üzleti teľv e|őirányzat.

VI. Fĺiggelékek, amelyek részletesen bemutatják a tevékenység számszeľű adatait.



A 2015. Június 17. napján létrejött Ktizszolgáltatási Keretszeľződés 3 . számú mellélĺlete

Az önkormĺźnyzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetésifeladatok ellútásĺźról szliló
Ev e s Köazolg áltatds i S zerződés

egyrészról

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvárosi Onkoľmányzat (székhelye:1082 Budapest, Baross u.
63-67; adőszáma: 157357|5-2-42; torzsszám: 735115; bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403387-
00028570-00000000; statisztikai szám: 157357|5-84lI-3f|-0|; képviseli: dľ. Kocsis lĺ{áté
polgármester), mint me gbiző (a tovább iakban : onko ľm ány zat),

másrészről

Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zártkőrűen Műkiidő Részvénytáľsaság (ľövidített név: JGK
Zrt., szé|<hely: 1082 Budapest, Baross u. 63-6,7.; cégjegyzékszám: 0l-10-048457; adószám: f5f92499-
2-42; képviseli: dr. Pesti Ivett igazgatőság elnoke, mint Kozszo|gźitatő (a továbbiakban:
Kiizszolgáltató)

(Önkormányzat és Kozszo|gá|tató a továbbiakban együttes említésĺik esetén: Felek) között alulírott
helyen és időben a következő tartalommal:

1. Pľeambulum

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének 13612015. (vI.04.)
száműhatározata, illetve az ezze| <isszefüggő, a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonárő| és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ó 66l20i2. (XII.l3.) önkormányzati rendelet a jelen
szerzodésben szabáIyozott kĺjzfeladatok ellátásá,ra az onkormányzat I0O %-os tulajdonában lévő
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t je|o|te ki kizárólagosan.

Ezen önkormźtnyzati dcintések végrehajtása' és a Magyarország helyi önkormányzatairó| sző|ő 20II.
évi CLXXXIX. törvény alapjźn a kozfe|adatok biztonságos, hatékony és jó minőségben töľténő
e||źÍása érdekében a Felek 2015. június 17. napján Kozszolgźitatási Keretszerzodést kötöttek
(továbbiakban:,,Keretszerződés'').

A Felek a Közszolgáltatási Kerętszęrződésben az egyes közfeladatok között felsorolt, az
önkormányzati tulajdonban|éu.o piac-üzemeltetési feladatok e|látásáró| az a|ábbi éves k<izszo|gá|tatási
szerzodést (a továbbiakban: ,,Eves Szerződés'') kötik, mely aKeretszerződés 3. szttmű mellékleteként,
annak e|v źúaszthatat|an r észét képezi.

Felek rögzítik, hogy a Keretszerződést, illetve az abban meghatttrozott közfeladatok ellátására
vonatkozóan kotott egyes közszolgáltatási szerződéseket (Éves Szerződések), így jelen szerződést is,
azEurőpai Unió működéséről sző|ő szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az á|ta|ános gazdasági
érdekű szolgáItatások nyújtasáva| megbizott egyes vállalkozások javárakozszo|gáltatás ellentételezése
formájában nýjtott állami támogatźsra való alkalmazźsźtrő| sző|ő fIIflfIĺEU bizottsági hatáľozat

GĺLL 7.,fÜ|f.I.1 ., 3 -I0. o.) rendelkezéseinek figyelembevételével kötikmeg.

2. A' szerződés táľgya, aKőzszo|gáltató feladata

2.1. Felek rogzítik, hogy jelen Eves Szeľződés
Keretszerződés 5.1.1' pondában meghatźrozott
keľesztül |átja eI.

a|apjáĺ Kozszolgáltató a Felek kozött meglévő
közfeladatot onkoľmányzat a Kozszo|gáltatón



f.I.1 Piac üzemeltetés (Mötv.23.8 (5) bekezdés 16. pont)

Akeretszerződésben rogzitésre kertilt jelen Éves Szerzodés tárgyát képezó kozszolgáltatási feladat:

a) teľmelői piacok tizemeltetése és fenntartása (ideiglenes őstermelői piac)

b) A vásárokľól, piacokról és a bevásárlóközpontokľól sző|ő 55lf009. (III.13.) Korm. rendelet szerint
piac üzemeltetése: a' Ú3 Tel"ki téri piacot fenntartó Budapest Főváros VIII. kerü]et Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testülete á|ta|, kijelölt, a piac vezetését, annak műkodtetésével,
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a fenntartó nevében eljárnijogosult.

2.f. Az onkormanyzat a je|eĺ Éves szeľzođés 2'I. pontjában meghatározott közfeladatok
ellźĺásáĺa Közszo|gtlltatónak a|arlyi, targyi és tevékenységi koľben, illetőleg időbeli és

területi hatállyal kizaĺólagos jogot biztosít.

3. Kłizszo l gált atő áita| ell átott közfelad ato k Íi na n szíro zása, kiťlzetés e

3.1. Felek megállapodnak, hogy az onko.rmźlnyzat a Közszo|gá|tató javára a felek k<jzött köttetett

Keretszerződésnek megfelelően, a jelen Eves Szerződés f.I. pontjában meghatározott közfeladatok
ellátásának ťlnanszírozástna a jelen Eves Szeľződés i. szźtmú mellékletében meghatározott
ťlnanszirozási mechanizmusról és a méľtékének kiszámítására vonatkozó kalkulációľól szóló leírás
a|apján kompenzációt nyujt annak érdekében, hogy a Kozszo|gźůtató k<izszolgáltatási
kötelezettségeivel kapcsolatban felmerĺilő költségeinek fedezete folyamatosan biztosított leryen.
Felek megállapodnak abban, hogy Jelen Éves Szerződésben a kompenzáció alatt aKeretszerződésben
meghatározott költségtérítést értik. Kozszo|gáItatő éves költségvetési terve tarta|mazza a

fe|adate|Iátźlssal összefüggő éves költségigényét,'mint kozszo|gźůtatási ellentételezést. A f0|6. évre
vonatkozó költségigény: 29.322.700,- x.t + AFA a jelen szerződés 1. szitmű mellékletében
rész|etezettek alapjín. Az onkormányzat az éves költségigény IĺI2 részének Áf,á-val növelt értékét

minden hó 3. napjáig tltutalrja a KözszolgźL|tatő tllrta| kiállított szźm|źĄa a|apján Kozszo|gá|Íatő
szám|ájálra.

3.2. A Kőzszo|gźitatő a javtra nyújtandó e|óirányzotÍ' kompenzáció igényét a Keretszerződés 7.4'
pontjában foglaltaknak megfelelően köteles az onkormányzatnźibejelenteni, melyet azÖnkormányzat
jogosult ellenőrizni, valamint aľról a Kózszo|gá|tatőva| egyeztetetést kezdeményezni.
Felek rögzítik, hogy aKozszo|gá|tatő részére a jelen Eves Szerződésben meg}latározoľt kĺjzfeladatok
e||túásáért jáľó kompenzáciő a Keretszerzodés 7.6. pontjában foglaltaknak megfelelően kertil
kiťrzetésre.

4. Áz Euľópaĺ Unió míĺködéséről szóló szeľződés 106. cikke (2) bekezdésének az áItalános
gazdasági érdekű szolgáltatások nyrĺjtásával megbízott egyes vállalkozások javíra
kiizszolgáltatás ellentéte|ezése foľmájában nyújtott állami támogatásľa való a|kalmazásáľól
sző|ő20I2l21lEU bĺzottságihatározatban foglaltaknak megfelelő ľendelkezések

4.l. Felek rögzitik, hogy a kompenzáció mértékét a 20|f/2|/EU bizottsági határozat 5. cikkében
foglaltaknak megfelelően határozzák meg, vagyis az ellentéte|ezés mértéke nem haladhatja meg a
kĺjzfeladatok ellátásának nettó költségét.
A nettó költség kiszámításźtra af\I2lZIlEU bizottságihatározat 5. cikkének (f)bekezdésében foglalt
ľendelkezé s ei az ir źtny adó ak.
Felek ľögzítik, hogy a kompenzáció magában foglalja a közfeladat ellátással felmertilt összes közvetett
és közvetlen költséget.

4.2. A kompenzáció felhasználásának megfelelő ellenőrizhetőségének biztosíŁása éľdekében Felek
megállapodnak, hogy amennyiben Kozszo|gá|tatő a közfeladatok ellátásán kívül is végez
tevékenységet, ilgy a f\lfl2|lBU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak



megfelelően a kozszo|gáltatás koltségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve köteles
kimutatni a belső szźtmláiban, a köItségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel eryütt.

4.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben aKozszo|gáltató a közfeladatai ellentételezése során a

20|fl2|lBU bizottsági határozat 5. cikkének rende|kezéseivel meghatározott összeget meghaladó
támo gatásb an ré s ze sül, a tulkom pen záciőt köte l eS v i s s zafi zetn i.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a tulkompenzácjő összege nem haladja meg az átlagos éves

ellentételezés összegének |\yo-źLt, ,őgy Közszolgáltató a túlkompenzáciő összegét a kĺjvetkező
időszakra jogosult átvinni azza|, hogy az levonandó a következő idősza|<ĺa nyújtandó kompenzáció
összegéből.
Kozszo|gá|tató köteles a részére nýjtott ellentételezésről olyan elkülönített elszámolást vezetni,
amelyből a 20|flf1ĺEĺJ bizottsági hatźlrozat 5. cikkének (2) _ (4) bekezdésében meghatározott
kovetelmények ellenőrizhetőek, és köteles a további Eves Szerződésekben meghatźtrozott, egyéb

közfe|adataitól elkülonítetten nyilvántartani.

4.4. Felek tudomásul veszik' hogy a 20|2/fIĺEU bizottsági határozat 8. cikkének értelmében a
megbízás idotartama a|att és annak |ejártźttő| számított 10 évig a jelen szerződés a|ap1án nyujtott
flnanszirozás a megie|ö|t határozattal való összeegyeztethetoségének ellenőrzéséhez sztikséges
információkat kcjtelesek megőrizni.

4.5' Felek rogzítik, hogy Kozszolgáltató elszámolási kötelezettsége a Keretszerződés 7.7. pontjában

szabá|yozásra került, az ott megiatározoft Éves jelentés mintája az Év"s szerződés 2. mellékletét
képezi.

4.6. A központi költségvetésbó| az tnkormányzatkote|ező feladatainak e||átásátra kapott tamogatás

elszámolása érdekében a2.1.I és a2.I.f pontban foglalt feladatľa biztosított kompenzációt a feladatok

kozoÍt nem csoportosíthatja át.

Az e|számolás érdekében olyan nyi|vántartźlst k<jteles vezetni, amely a|źúttrnasztja a támogatás

felhasználás át, az Önkormányzat, által meghat ár ozotĹ szempontok szerint.

5. Aszerződés hatálya, időtaľtama

Felek r<ĺgzítik, hogy jelen Éves Szerződés 2016.01.01. napján
határ ozoÍt időr e, f0 1 6. december 3 1 . napj ái g köt ik.

6. A. szerződés módosítás

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban
csak a Felek kĺjzös megállapodása alapján, kizźlrő|ag írásban
jőváhagyására és módosításáľa a Budapest Főváros VIII.
Y ár o s gazdźtlko dás i é s PénzĹi gy i B izottsága j o go su lt.

lép hatályba. Felek jelen szerződést

megjelĺilt határozotÍ. idő lejáľta előtt
módosítható. Az Eves Szeľződések
kertilet Józsefuárosi Önkormánvzat

7. AszerződésmegszĺÍnése

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt hatźrozott idő lejártával

megszűnik. Az átmęneti ťlnanszirozás időszakára az űj éves költségvetés elfogadásáig az e|óző évre

elfogadott kompenzáció összegét (I/1f rész) kell alkalmazni.

Felek ľögzítik továbbá, hogy jelen Éves Szerződés a felek kozott létrejott Keretszerződés

elvá|aszthatatlan mellék|etétképezi, meýe tekintettel a,Éves Szerződés osztja aKeretszerződés jogi
soľsát, önálló kötelmet nem keletkeztet.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a felek úgy dontenek, hogy a Keretszerződésben foglalt, a jelen

szerzódés tárgyát is képezo kozszo|gźitatási kötelezettség megszűnik, ez a feladatra kötött Eves
Szerződés megszűnését is eredményezi. Amennyiben Felek között a Keretszerzóđés btrmelyik oknál



fogva megszunik, űgy az Eves Szerzodés a Felek erre irányuló külön jogny1|atkozata nélkül is
megsztĺnik.

8. Egyéb rendelkezések

A jelen Éves Szerzodés valamely rendeĺkezésének jogszabályba ütközése, érvénýelenné vagy
kikényszerítheÍeÍ|enné vá|źlsa nem éľinti a.z Eves Szeľződés bármely egyéb rendelkęzésének hatźiyát.

A Felek megállapođnak, hogy jelen Éves Szerződést a Felek jogutódaikľa is kiterjedő hatállyal kötik
meg.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Éves Szerződésből eredő vagy azza| osszefüggó bármely
nézeteltérés t, v itźń elsősorban tárgyalásos úton kísérelnek me g r endezni.

Ję|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Magyarorszttg onkormányzatairő| szóló f0I1. évi CLXXxx. törvény
rendelkezései, valamint Magyarországonhatá|yos jogszabályi rendelkezésekaz irányadóak.

Je|en szerződést felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaľatukkal mindenben egyezőt,
j őv áhagy ő|ag 5 e gym ás s a| e gy ező pé ldányb an irj ák a|á.

Budapest, 2015. december ...

Budapest Főváľos. VIII. keľüIet Józsefváľosi Gazdálkodási Központ
Józsefváľos onkoľmányzata Zártkőrtien Míĺködő Rt

képviseletében: képviseletében:
dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ dľ. Pesti lvettigazgatóság elntike

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
p énzugy i ijgy o sztá|yv ezeto

Jogi szempontból ellenje gyzem:
Danada-Rim źn Edina jegy zo

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyzo

MellékIetek:
1. me|léklet: kompenzáció számítási módszere
2. mellék|et: Éves jelentés mintája
3. mel|éklet: feladat ellátás helye



Közszo|gá|tatási szerződés piac-üzemeItetés 3. számú meIlék|et

1 főre jutó cafeteria összege / év ( adóVonzatok né|kĹi|)

lÍo
naturá|iák:
- ősterme|ői piacok száma
. ősterme|ői piacok éves működési napok száma
- ősterme|ői piacok nyitvatartása

- őstermelői piacok asztaIok bruttó bevéte| összege/nap

11407 cím 2016. éVi teru ezer forintban

Te|eki téri piac üzemeltetése, ősteřme|ői ideiglenes

Munkoadót terhelő járulékok és szociólis hozzójórulósí adó

- ősterme|ői piaccaI kapcsoIatos szo|gá|tatások,

karbanta rtások

tási szerződés keretén be|ül működési bevéte|ek
erme|ői piacok esetében, megtérii|t kö|tségek, stb')

|étsztám 2016. ianuár 1


