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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

Képvĺselő-testület e számára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti iilés időpontj a: 2015 . december 03. ..s2. napirend

Táľg5r: Javaslat ktĺzfeladat ellátási szerződés megkiitésére az Üdvhadseľeg Szabadegy.
házMagĺaľoľszággal
A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a hatźrozat elfogadásĺíhoz egyszeru szavazattobb-
ség sztikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Embeľĺ Erőfoľľás Bizottság véleményezi x
Határ ozati jav as|at a bizottság szttmár a..

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|óterjesztés megtárgy a|ásáń.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése

Közfeladat ellátási szeľződés megkötésére irányuló kérelemmel fordult Budapest Főváros VIII' kerület
Józsefuárosi Önkormányzathoz (továbbiakban: Önkoľmźnyzat) - Üdvhadiereg Szabadegyház}y'ra-
gy ar ország (továbbiakban: Üdvhadsereg)'
Kérelmük a|apján az Üdvhadsereg a KEOP-7.13 .0lI5-2o|5-OO27 azonosító számú,,Üdvhadseľeg Sza-
badegyház Magyarország energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése'' című pá|yáuat keľetén
belül Európai Uniós fonásból támogatást nyert a 1086 Budapest, Dobozi utca 31. szźm (35414 hrsz.)
a|aÍti ingat|an eneľgiahatékonysági tervezési munkáira. A pźůyázat megvalósításához az Üdvhadsereg
szükségesnektartia, hogy onkoľmányzatunkka|kozfę|adat ellátási szeruódéstkossön helyi közműve-
lődési, kulturális tevékenység megvalósítására.

A szerződésben az Üdvhadseľeg vállalja a kerĺiletben közösségi hán izemeltetését, melyben a VIII.
kerületi lakosok szttmára az a|ábbi kulturális és közösségi progľamokat szeĺlezi, illetve a szervezéshez
teret nyújt:
- helyi közösségi, egyllázi hitéleti, kulturális'

nyek;
- táboľok:
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kiállítások;
vallásturisztikai progľamok;
ifi úsági nevelés, szabadidős programok;
család megtartó erejét szolgá|ő egyhźni ľendezvények;
zenei,képző - és alkotóművészeti programok.

A közfeladat ellátłási szerzi5đés létrejoĺe elősegíti, hogy az Üdvhadseľeg józsefuárosi közösségi háza
megújulhasson, és színvonalasabb köľnyezetet biztosíthasson a kerĺileti lakosok számára is.

il. A beteľjesztés indoka
A közfeladat ellátĺási szerzodés f0I5 ' évi megkötése éľdekében szükséges, hogy a Képviselő-testĺilet
döntését a20|5. december 03-i ĺilésén meghozza.

m. A diintés célja' pénzĺigyi hatása
A döntés célja közfeladat ellátási szerzodés megkötése a keriileti lakosok közművelődési, kulturális
progľamj ainak színesítése érdekében.
A döntés pénnigyi fedezetet nem igényel.

w. Jogszabályikłiľnyezet
Magyarország helyi önkoľmányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. $ (5) bekezdés 13.

pontja alapjrín a kerületi önkormányzatfe|adataa helyi közművelődési tevékenység támogatása.

Kéťükaza|ábbihatärozati javaslatsorelfogadását'

}Jatározatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. ahattrozat 1. melléklete szerinti közfeladat ellátasi szeľződést köt az ÜdvhadseregSzabadegyhttz
Magyarországgal (székhely: 1063 Budapest, Bajnok vf5.; képviseli: Bernhard Wittwer őľnagy).

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

2. felkéri a polgáľmestert ahatározat |. pontja szeľinti közfeladat ellátási szeľződés a|áirásźra.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. december 3 1.

A dtintés végľehajtásńt végző szervezeti
hoda.

Budapest, 2015. novembeľ c0.
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Törvényességi ellenőrzés:
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KozFELADAT ELLÁTÁsr szrcnzouns

amely létrej ött egyrésnő|

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi Önkoľm ányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
rorzsszam: 155 I 15
adőszám: 1 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számj el : | 57 3 57 I 5 -84 L | -32I -0 I
szźlm|evezetó neve: K&H Bank Zľt.
szám|aszáma: 1 0 4033 87 -00 02 8 5 70-0000 0 000
képviseletében: dr. Kocsis Máté polgáľmester (a továbbiakban onkormányzat),
másrészről

Üdvhadseľeg Szabadegy báz Magyarország
székhely: 1063 Budapest, Bajnok u. 25.
adószám: 19657 569-I-42
szćtm|evezető neve: K&H Bank Zrt.
szám|aszttma: 1040407 2-5 0 49 49 5 4- 5 65210 L 0
képviseletében: Bernhard Wittwer, omagy, mint Közfeladatot ellátó között (a továbbiakban
Közfeladatot ellátó), a továbbiakban egyĺittesen: Felek kłlzott

az ahl|írott napon és helyen az a|ź.ŕ,bi feltételek szerint:

I. A Szeľződés tárgya
1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tfugya az onkoľmányzat źl|ta| aMagyarorsztlg
helyi önkormźnyzatairő| sző|ő 20||. évi CLXXXIX. tv. (MötV.) rendelkezései szerint ellátandó helyi
k<izügyek, valamint helyben biaosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormźnyzáti
feladatok teljesítésében való részvétel. Az Mötv. 23. $ (5) bekezdés szerint a keľtileti önkormányzat
fe|adatakülĺjnösen a helyi közmíĺvelődési tevékenység támogatása (13. pont).

2. Je|en szerződés 1. pontjában foglaltak keretében Közfeladatot ellátó vállalja, hogy a jelen szerzodés
20. pontjában megje|ölt ingatlanban közösségi házat uzęmeltet. A közösségi házban a józsefuárosi
lakosok számára az a|ábbi kulturá|is és közösségi programokat szervezi, illetve azok szervezéséhez
teľet nýjt:
- helyi közösségi, egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, közĺisségépító, fe|zárkőnatő rcndez-,ĺé-

nyek;
- táboľok;
- kiállítások;
- vallástuľisztikai pľogramok;
- itúsági nevelés, szabadidős programok;
- család megtaľtó erejét szolgálő egyhátzi ľendezvények;
- Zenei,képző _ és alkotómíivészeti programok.

3. Az onkormányzatkije|enti, hogy a jelen szerződésben meghatźrozott, feladatkorébetartozó feladat
részbeni e||átásźpa| a jelen szerződésben rögzített korlátozásokkal, feltételekkel a Közfeladatot ellátót
bizzameg, melýez pénzbeli támogatást nem nýjt.

4. AKözfeladatot ellátó kijelenti, hory a jelen szerződés keľętei között meghattrozott közfeladatok
teljesítését a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint és a jogszabályi előírások betartása mellett
vá||a|ja.

II. Jogokés kiitelezettségek 
}

5. onkormányzat jogosult a Kĺizfeladatot ellátót, illetve tevékenységét és munkavégzését bármikor
e||enőrizni, a Kozfe|adatot ellátótól adatot. kimutatást bekérni.



6. onkormányzat vá||a|ja, hogy Közfeladatot e||źúő jelen szerződés keretében szewezett
rendezvényéró| tájékoztatja a kerüIęt lakosságát honlapján keresztĺil valamint az Önkormányzat
újságjában.

7. Közfeladatot ellátó köteles az Önkormányzatot, mint támogatót felttintetni je|en szerzódés alapján
megvalósított rendezvényén és az azzal összeťtiggő kiadványon.

8. Közfeladatot ellátó kĺjtelezettséget vállal arra, hogy onkormányzat szźtmára a jelen szerződésben
meghattrozott közfeladatokat jelen szerződés szerint e|v égzi.

9' A Közfeladĺot ellátó kötelezettséget vti|a| ana, hogy a je|en szerződésben megjelölt feladatok
teljesítése érdekében az ÖnkormányzaÍta|fo|yamatosan és előzetesenegyeatet.

10. Közfeladatot ellátó köteles a jelen szeľződés ttrgyźt képezo fe|adate||átásával összefüggő
panaszokat kivizsgálni, azok oľvoslásában hatékonyan közreműködni.

11. A Kozfeladatot ellátó köteles jelenteni az onkormányzatnak a jelen szerzodés szerinti feladatai
elvégzésének akadályát, az akadźůy megszüntetésére tett intézkedéseit' Az onkormányzat az akadáůy
e|hź.ľ ításźh an köte le s kö zreműkö dn i.

|2. Kozfe|adatot ellátó je|en szerződésben foglalt tevékenységének ellátásáról évente a |ezárt évet
követő januźr 3l-igköteles írásban beszámolni az Önkormĺányzatnak.

13. Felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésben foglaltak maľadéktalan megvalósítása
érdekében eryüttmíĺködnek' Ennek megfelelően időben tź!ékortatják egymást a jelen szerződésben
foglaltak teljesítéséről és minden olyan kérdésľől (tény, adat, köľülmény), amely a szerződés
teljesítésére kihatással lehet.

III. A szeľződés ideje' fe|mondása

14. Felek aszerzođésthatározat|an időľe kötik meg.

15. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel és íľásban módosíthatják.

16. Jelen szerződést bármelyik fél 3 hónapos felmondási haüáľidővel rendes felmondással
felmondhatja.

17. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, a
másik fél írásban és ľészletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kotelezettségszegés
tartallmźtrő| és az elváľt, szerződésszerű intézkedés módjáľól. A szerződésszegő fél köteles a
szerződéses kötelezettségének ésszerti határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni' vagy a
szerzódésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.

18. Amennyiben a szerzodésszegő fél kötelezettségét a fe|szőlítás ellenéľe sem teljesíti, a másik fél
jogosult ajelen szerzódéstahatáridő eredménýelen|ejártát kĺjvetően azonna|ihatá||ya| felmondani.

I 9 . Azonna|i hatá|yű ľendkívü l i felmo n dás i okn ak m in ő sti l kti l önö sen :

a. a jelen szerződésbő| szźrmaző jogoknak és kötelezettségeknek a másik Fé|hozzźýáru|źsa
nélkül történő átruhánása,

b' a lényeges szerzodésikötelezettségek vétkes megszegése
c. közvetlen károkozást okozó masataÍtźB tanúsítása.

rV. Közszolgáltatás e||áúásárhoz biztosított ingatlan

20.Kozfe|adatot ellátó jęlen szerződésbő|adódó k<jzfeladatok ellátásáhozahe|yi közművelodési tevé-

kenység tźtmogatása érdekében közösségi házat uzeme|tet, a 1086 Budapest, Dobozi utca 3I.354|4
hrsz.-ú ingatlanban a jelen szerződés keretein belül.



2I. AKözfe|adatot ellátó koteles biztosítani a közĺisségi hźn fo|yamatos működését. Ennek érdekében
saját hatáskörben gondoskodik a szakszemé|yzet a|ka|mazásźtró|, engedélyek megszerzéséről és hosz-
szabbítĺásáról, biztosítási díj megfizetéséről. A Közfeladatot ellátó köteles a működtetéssel kapcsolatos
közterheket, költségeket, dijakat viselni, a közüzemi szám|źlkat kiegyenlíteni (viz, csatorna, gán, te|e-
fon, villamos eneľgia, díjak stb.).

Y. Zárő ľende|kezések

2f. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénýelensége esetén a szerződés egyéb részei
érvényben maradnak.

23. Je|en szerződés 5 egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, melyet Felek
elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, jőváhagyó|ag a|áíták.
Az onkormányzat képviselő-testülete a jelen szerzodés a|áíĺásźthoz a ...'.12015. (XII.03.) sz.
hatźtrozatáva|hozzájáru|t.

Budapest, 2015. december ...

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefu árosi onkormányzat

képviseletében:

dľ. Kocsis Máté
po|gármesteľ

Fedezete: ..... Dátum:
Pénzügyileg ellenj e gyzem :

Páris Gyuláné
p énzngy i ijgy o sztá|yv ezetó

Jogi szempontból ellenj e gy zem|
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbizásźbő|

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Üdvhadsere g Szab ade gyház
Magyarország
képviseletében:

Beľnhard Wittweľ
őľnagy




