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Tisztelt Képviselő-testület!
a.)
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
bizonyos közfeladat – vagy annak egy része – ellátására hagyományosan közszolgáltatási
szerződést köt azokkal a szervezetekkel, akik biztosítani tudják a szerződésben meghatározott
közfeladatok elvégzését. Az előző időszakban az alábbi táblázatban szereplő szervezetekkel
volt közszolgáltatási szerződése, melyek 2015. december 31. napjával lejártak, így indokolt a
közszolgáltatási feladatok felülvizsgálata és szerződéses formában történő meghatározása.
Szervezet neve

Időszak

Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

2016. január 01. - 2019. december 31.

Karaván Művészeti Alapítvány
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány
Erdődy Kamarazenekar Alapítvány
Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

2016. január 01. - 2019. december 31.
2016. január 01. - 2019. december 31.
2016. január 01. - 2019. december 31.

2016. január 01. - 2019. december 31.

A fenti szervezetekkel kötendő közszolgáltatási szerződések célja, hogy a IX. kerület
kulturális, művelődési élete, lakosságának és polgárainak kulturális, alkotó- és előadó
művészeti tevékenysége gazdagodjon, az Önkormányzat a közfeladatait magas szinten ellássa.
A közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeire nézve az Emtv. rendelkezik arról,
hogy az új közszolgáltatási szerződést az említett jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével kell megkötni.
A szerződések megkötéséhez szükséges fedezet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete alapján rendelkezésre áll. Az elkészített
közszolgáltatási szerződés-tervezeteket az előterjesztéshez mellékelem.
b.)
Szervezet neve

Időszak

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület

2016. január 01. - 2019. december 31.

Lukács Emília a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöke
2016. január 1-től 2019. december 31-ig szóló közszolgáltatási szerződés megkötése
tárgyában kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.
A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 2005. július 13. napja óta működik, mint kiemelten
közhasznú szervezet. Az Egyesületet az Önkormányzat Képviselő-testülete 386/2005.
(XI.08.) határozatával közérdekű célúnak minősítette és tevékenységét támogatási
szerződések keretében támogatta, majd 92/2012.(II.16.) számú határozatával ügy döntött,
hogy a kerület helytörténeti hagyományainak ápolására, a helytörténeti értékek feltárására,
gyűjtésére, dokumentálására közszolgáltatási szerződést köt az Egyesülettel. Az első
közszolgáltatási szerződés 2012. március 7-től 2014. december 31-ig, a második szerződés
2015. január 1-től 2015. december 31. napjáig került megkötésre.
Az Egyesület tevékenysége az alapítása óta eltelt években töretlen és hiteles. Ferencvárosban
a helytörténeti oktatást szervezeti keretek közé emelte, sokszínű tevékenységi formáival
megalapozta a helytörténeti nevelés folytonosságát. Kiadványait eljuttatta a célcsoportjához,
új könyveket adott ki, sorozatot indított. Hagyományt teremtett a költészet napi
versillusztrációs pályázattal, amely a fővárosban egyre népszerűbb. Az évek során
célközönségét és tevékenységét is bővítette.
Az Egyesület a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeit minden évben
maradéktalanul teljesítette, a benyújtott beszámoló és elszámolás minden évben elfogadásra
került.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján fogadja
el az említett előadó-művészeti szervezetekkel, valamint a Ferencvárosi Helytörténeti
Egyesülettel megkötendő, új közszolgáltatási szerződéseket.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Kötelezettségek
2. számú melléklet: Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
közszolgáltatási szerződés tervezete
3. számú melléklet: Karaván Művészeti Alapítvány közszolgáltatási szerződés
tervezete
4. számú melléklet: MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány közszolgáltatási
szerződés tervezete
5. számú melléklet: Erdődy Kamarazenekar Alapítvány közszolgáltatási szerződés
tervezete
6. számú melléklet: Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság közszolgáltatási szerződés tervezete
7. számú melléklet: Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület közszolgáltatási szerződés
tervezete
Budapest, 2016. március 3.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. a .…/2016. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a Concerto Akadémia
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötendő új közszolgáltatási
szerződést.
Határidő:
Felelős:

2016. március 24.
dr. Bácskai János polgármester

2. a .…/2016. számú előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a Karaván Művészeti
Alapítvány között megkötendő új közszolgáltatási szerződést.
Határidő:
Felelős:

2016. március 24.
dr. Bácskai János polgármester

3. a .…/2016. számú előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a MÁV Szimfonikus
Zenekari Alapítvány között megkötendő új közszolgáltatási szerződést.
Határidő:
Felelős:

2016. március 24.
dr. Bácskai János polgármester

4. a .…/2016. számú előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és az Erdődy
Kamarazenekar Alapítvány között megkötendő új közszolgáltatási szerződést.
Határidő:
2016. március 24.
Felelős:
dr. Bácskai János polgármester
5. a .…/2016. számú előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a Turay Ida Színház
Közhasznú Nonprofit Kft. között megkötendő új közszolgáltatási szerződést.
Határidő:
Felelős:

2016. március 24.
dr. Bácskai János polgármester

6. a .…/2016. számú előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi
Helytörténeti Egyesület között megkötendő új közszolgáltatási szerződést.
Határidő:
Felelős:

2016. március 24.
dr. Bácskai János polgármester

7. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1.-6. pontokban nevesített
közszolgáltatási szerződések aláírásáról.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

8. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017-2019. évi költségvetés függvényében a
közszolgáltatási szerződések közszolgáltatási feladatait az 1. - 6. pontokban nevesített
közszolgáltatóval szükség szerint újratárgyalja, módosítsa a képviselő-testület
tájékoztatása mellett.
Határidő:
Felelős:

2017. évi költségvetés, 2018. évi költségvetés, 2019. évi költségvetés.
dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet
Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Időszak: 2016. január 01. – 2019. december 31.
Kötelezettségvállalás
Önkormányzat
Kft.
 Az első évben 5.000.000,-Ft összegű
 Közszolgáltató évente hat
támogatást, azt követően a költségvetési
alkalommal Önkormányzat számára
rendeletben meghatározott mértékű
rendelkezésre bocsátja a Páva utcai
támogatást biztosít.
Zeneház nagytermét önkormányzati
rendezvények lebonyolítására.
 Közszolgáltató évente hat
alkalommal kamarakoncertet szervez
az Önkormányzattal előre egyeztetett
időpontban és helyszínen.
 Közszolgáltató évente egy
alkalommal nagyzenekari koncertet
ad az Önkormányzattal előre
egyeztetett időpontban és helyszínen.
 Közszolgáltató 10% kedvezményt
biztosít a jegyek árából IX. kerületi
lakosok részére a Páva utcai
zeneházban megrendezésre kerülő
saját hangversenyek bármelyikére.

Karaván Művészeti Alapítvány
Időszak:2016. január 01. – 2019. december 31.
Kötelezettségvállalás
Önkormányzat
Alapítvány
 Az első évben 2.000.000,-Ft összegű
 Közszolgáltató repertoárján lévő
támogatást, azt követően a költségvetési
produkcióiból legalább kettő, a
rendeletben meghatározott mértékű
közönség számára ingyenes előadást
támogatást biztosít.
tart Ferencvárosban, melyeket az
Önkormányzattal előre egyeztet. Az
időpontok Közszolgáltató és a
közszolgáltatást igénybe vevő Fél
közötti egyeztetést követően,
Közszolgáltató egyéb szakmai
tevékenységével összeegyeztethető
módon tűzendők ki.
 Közszolgáltató további előadásait
éves szinten 50 fő ingyenesen
megtekintheti, az előadások
időpontjáról Közszolgáltató az
Önkormányzatot előre tájékoztatja.
 Közszolgáltató három fő
ferencvárosi, nem egyenlő esélyekkel
rendelkező, tehetséges fiatal részére
tandíjmentes részvételt biztosít a
színészképző stúdiójában.

MÁV Szimfonikus Zenekar Alapítvány
Időszak: 2016. január 01. – 2019. december 31.
Kötelezettségvállalás
Önkormányzat
Alapítvány
 Az első évben 5.000.000,-Ft összegű
 Zenekar évadonként egy
támogatást, azt követően a költségvetési
nagyzenekari fellépést teljesít az
rendeletben meghatározott mértékű
Önkormányzat kulturális
támogatást biztosít.
rendezvényén.
 Zenekar tagjaiból alakult kisebb
hangszeres együttes (15-25 fő)
évente 6 alkalommal
kamarakoncertet ad az
Önkormányzattal előre egyeztetett
időpontban és helyszínen.
 Zenekar saját rendezésű
hangversenyeire évadonként
legalább 30 db jegyet (vagy ennek
megfelelő bérletet) biztosít
 Alapítvány szervezésében,
rendezésében lebonyolított
hangversenyen, saját kiadású
hanghordozóin (CD, DVD),
műsorfüzetein Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros
Önkormányzatát, mint a zenekar
támogatóját feltünteti.

Erdődy Kamarazenekar Alapítvány
Időszak: 2016. január 01. – 2019. december 31.
Kötelezettségvállalás
Önkormányzat
Alapítvány
 Az első évben 3.000.000,-Ft összegű
 Közszolgáltató évente egy
támogatást, azt követően a költségvetési
nagyzenekari koncertet biztosít az
rendeletben meghatározott mértékű
Önkormányzat számára.
támogatást biztosít.
 Közszolgáltató évente 3
kamarakoncert biztosít az
Önkormányzat számára.
 Közszolgáltató évente 30 db
belépőjegyet biztosít az
Önkormányzat részére

Turay Ida Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Időszak: 2016. január 01. – 2019. december 31.
Kötelezettségvállalás
Önkormányzat
Kft.
 Az első évben 3.000.000,-Ft összegű
 Közszolgáltató 2 nagyszínházi
támogatást, azt követően a költségvetési
előadás (többszereplős,

rendeletben meghatározott mértékű
támogatást biztosít.





nagydíszletes, jelmezekkel) biztosít
az Önkormányzat számára. A helyet
és a technikai feltételeket
Önkormányzat biztosítja.
Közszolgáltató egy kamara előadást
biztosít az Önkormányzat számára.
Közszolgáltató az Önkormányzat
igénye szerint 6 alkalommal
szavalatot vagy műsorvezetést,
konferálást, egyéb közreműködést
biztosít a nemzeti és önkormányzati
ünnepeken.
Az Önkormányzat igényei szerint
felnőtt, gyermek és nyugdíjas
előadásokat, illetve kedvezményes
bérleteket szervez, hoz létre,
bemutat a Ferencvárosi Művelődési
Központban.


Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület
Időszak: 2016. január 01. – 2019. december 31.
Kötelezettségvállalás
Önkormányzat
Egyesület
- I. helytörténeti ismeretek oktatásának
 Az első évben 3.000.000,-Ft összegű
szervezése, helytörténeti nevelés.
támogatást, azt követően a költségvetési
Résztvevők: Ferencváros területén
rendeletben meghatározott mértékű
működő intézményekből, a költészet napi
támogatást biztosít.
versillusztrációs pályázatnál Budapest
intézményeiből.
- a.) Helytörténeti versenysorozat
(tanulmányi és tehetséggondozó verseny)
- - általános iskolások számára,
- - középiskolások számára
- - alsó tagozat számára
- - háromfordulós helytörténeti
versenysorozat (5-6, 7-8, és
középiskolások részére)
- Helytörténeti séták, ismeretterjesztő
előadások b.) tanulmányi kirándulás
- c.) Költészet napi versillusztrációs
pályázat és kiállítás
- II. A naptár kiadásával összefüggő
tevékenység
 III. Helytörténeti-helyismereti-turisztikai
információszolgáltatás, városmarketing
(városnéző séták, idegenvezetés minden
korosztálynak.

2. számú melléklet:

Közszolgáltatási szerződés
(TERVEZET)
amely létrejött egyfelől a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi
azonosító szám: 735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43,
bankszámlaszám: 10401196-00028977-00000005, képviseletében dr. Bácskai János polgármester), a
továbbiakban: Önkormányzat
másfelől az Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Concerto
Budapest Zenekar) (székhely: 1094 Budapest, Páva u. 10-12, adószám: 18312777-2-43,
bankszámlaszám:
10032000-00334143-00000017,
cégjegyzékszám:
Cg.
01-09-177086)
képviseletében: dr. Bányai Miklós Mihály ügyvezető (továbbiakban: Közszolgáltató, együttesen:
Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények
1. A Zenei Alapítvány (Concerto Zenekar) a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. jogelődje és az
Önkormányzat 2007. november 26-án létrejött, 2012. december 19-én megújított 2015. december 31ig terjedő időszakra közszolgáltatási szerződést kötött egymással. Nevezett közszolgáltatási szerződés
alapján az Önkormányzat évente bruttó 5.000.000,- Forintot, azaz bruttó ötmillió Forintot biztosított a
Zenei Alapítvány számára.
2. A Zenei Alapítvány kuratóriuma 2013. október 24-én, egyhangúlag úgy határozott, hogy a Concerto
Budapest Zenekar fenntartói jogát átadja a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság számára. A Felek által a szerződés 2014. augusztus 26-án ismételten megkötésre került
3.937.008 Ft+Áfa, vagyis bruttó 5.000.000,- Ft összegben, mely szerződés 2015. december 31. napján
lejárt.

II. A szerződés célja
1. Felek egyöntetű érdeke, hogy a IX. kerület kulturális, művelődési élete, lakosságának és
polgárainak kulturális, alkotó- és előadó művészeti tevékenysége gazdagodjon, az Önkormányzat a
közfeladatait magas szinten ellássa.

III. A szerződés tárgya
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23.§ (5)
bekezdésének 13. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatása. Az Önkormányzat e feladatának ellátását a Concerto Akadémia
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött jelen szerződés szerint kívánja ellátni.
2. Az Önkormányzat a Közszolgáltató számára 2016. évben 3.937.008,- Ft+Áfa, azaz bruttó
5.000.000,- Ft, azaz bruttó Ötmillió forint közszolgáltatási díjat nyújt. Azt követően az
Önkormányzat a tárgyévi költségvetésének függvényében és lehetőségeihez mérten
Közszolgáltatóval az adott évre egyeztetett szolgáltatások arányában biztosít közszolgáltatási
díjat.
3. A közszolgáltatási szerződés határozott időszaki elszámolású jellegének megfelelően a
közszolgáltató a díjazásáról egy összegben állít ki számlát. A számla teljesítési időpontja a
fizetés esedékessége. A fizetés esedékessége minden év május 31-e. A benyújtott számla
jogosságának és összegszerűségének igazolása a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának kötelezettségvállalási, ellenjegyzési,
teljesítésigazolási, utalványozási és érvényesítési rendjének szabályzatáról szóló 2/2012.
(III.02.) számú Polgármesteri és jegyzői együttes intézkedésben foglaltak szerint történik.
4. Az Önkormányzat által megfizetett közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató kizárólag a jelen
szerződésben foglalt közszolgáltatási feladatok ellátására használhatja fel, így az összeg nem

használható fel a Közszolgáltató esetleges adótartozásainak és adók módjára behajtandó
tartozásainak rendezésére.

IV. Közszolgáltatási feladatok
1. A 2016. évi közszolgáltatási feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. A következő három évre vonatkozóan az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének, gazdasági
helyzetének függvényében Felek az adott évre vonatkozó közszolgáltatási feladatokat
újraegyeztetik.
3. A Közszolgáltató vállalja, hogy a kiadványain, programfüzetein, reklámanyagain, plakátjain,
és előadásai helyszínén feltünteti Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat
logóját a kerület elnevezésével.
4. A szolgáltatások ellátásának személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit a Közszolgáltató
biztosítja, saját tulajdonú vagy általa bérelt helyszínen, technikai eszközökkel a III. cím 2.
pontjában meghatározott pénzbeli juttatás ellentételezéseként. Az Önkormányzat a
szolgáltatások teljesítéséhez a Közszolgáltató birtokába eszközt nem ad.

V. Elszámolási kötelezettség
1. A közszolgáltató a IV. pontban, illetve az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok
ellátásáról a tárgyévet követő február 28-ig részletes jelentést készít az önkormányzatnak.
2. Amennyiben a Közszolgáltató a jelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e
kötelezettségének teljesítéséig a további közszolgáltatási díj megfizetését az Önkormányzat
felfüggeszti. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljesítésének hiányában a
Közszolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli.
3. Amennyiben a Közszolgáltató jogszabálysértő módon vagy nem a jelen szerződésben
meghatározott módon végzi közszolgáltatási feladatait, vagy annak egy részét, vagy a jelen
szerződésben vállalt jelentési kötelezettségét elmulasztja, köteles a közszolgáltatási díj
összegét, vagy annak meghatározott részét az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől
számított 8 napon belül visszafizetni az Önkormányzat számlájára.

VI. Szerződés időbeli hatálya és módosítása
1. Szerződés időtartama
A Felek jelen Szerződést határozott időre, 2016. január 1-től 2019. december 31-ig kötik.
2. Szerződés módosítása
Jelen szerződés módosítása, kiegészítése írásos formában – a Felek előzetes egyeztetésével és
kölcsönös egyetértésével – történhet.
Ha jogszabályváltozás miatt a szerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek
módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat
kezdeni.
Ha a szerződés időtartama alatt olyan, a szerződés megkötésekor az adott Fél által előre nem
látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely
körülmény az adott Fél jogos érdekét jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére
a Felek kötelesek a szerződés módosítása végett a szerződés érintett részét újratárgyalni. Nem
hivatkozhat a szerződés e rendelkezésére azon Fél, amely az adott lényeges körülménybeli
változást bizonyíthatóan, közvetett vagy közvetlen módon maga idézte elő.

VII. Szerződés megszűnése

1. A szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával. A szerződés időtartamán belül a
Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak
megszüntetni. Bármelyik fél jogosult 60 napos felmondási idő mellett a szerződés indokolás
nélküli rendes felmondására. A szerződés megszűnik akkor is, ha az Önkormányzat
jogszabályban meghatározott, jelen szerződésben szabályozott közszolgáltatási tevékenység
alapjául szolgáló közfeladat ellátási kötelezettsége megszűnik. A szerződés bármely okból
történő megszűnése estén a Felek kötelesek egymással elszámolni.
2. Az Önkormányzat jogosult a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a
Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatainak határidőben nem tesz eleget és az
Önkormányzat által teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt. A Közszolgáltató a
közszolgáltatási kötelezettségének megszegése esetén minden késedelmes napra 3.000.- Ft
késedelmi kötbért köteles fizetni az Önkormányzat részére.
3. A közszolgáltató a szerződést kizárólag abban az esetben jogosult az Önkormányzathoz
címzett, egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, ha az Önkormányzat a
szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét a szerződés szerinti határidőben nem teljesíti úgy,
hogy az a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellehetetleníti, és annak a közszolgáltató
írásbeli felszólításától számított 30 napon belül sem tesz eleget.

VIII. Vegyes rendelkezések
1. Jelen szerződés teljesítése, a közszolgáltatások megrendelése és nyújtása kapcsán a Felek
kötelesek kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelőn
eljárni, és minden tőlük elvárható cselekményt (így különösen igazolások, nyilatkozatok
kiállítását) megfelelő időben megtenni, ami a közszolgáltatások lehető legmagasabb szintű
ellátását lehetővé teszi.
2. Felek kijelentik, hogy e szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton,
egyeztetés útján kívánják megoldani.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyvről
szóló törvény rendelkezései, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, valamint az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Felek jelen szerződést, mint közös érdekeikkel és elhatározásukkal mindenben egyezőt négy
számozott oldalból álló öt példányban jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2016.
………………………………
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi ellenjegyző:
2016.
………………………………
Nyeste-Szabó Marianna
irodavezető

Budapest, 2016.
………………………………
dr. Bányai Miklós Mihály
Concerto Akadémia
Nonprofit Kft.
ügyvezető

1. számú melléklet

Közszolgáltatási feladatok 2016. évre
A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. vállalja,






A közszolgáltató évente hat alkalommal Önkormányzat számára rendelkezésre
bocsátja a Páva utcai Zeneház nagytermét önkormányzati rendezvények
lebonyolítására.
Közszolgáltató évente hat alkalommal kamarakoncertet szervez az Önkormányzattal
előre egyeztetett időpontban és helyszínen.
Közszolgáltató évente egy alkalommal nagyzenekari koncertet ad az Önkormányzattal
előre egyeztetett időpontban és helyszínen.
Közszolgáltató 10% kedvezményt biztosít a jegyek árából IX. kerületi lakosok részére
a Páva utcai zeneházban megrendezésre kerülő saját hangversenyek bármelyikére.

Önkormányzat

Közszolgáltató

3. számú melléklet:

Közszolgáltatási szerződés
(TERVEZET)
amely létrejött egyfelől a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi
azonosító szám: 735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43,
bankszámlaszám: 10401196-00028977-00000005, képviseletében dr. Bácskai János polgármester), a
továbbiakban: Önkormányzat
másfelől az Karaván Művészeti Alapítvány (képviseli: Nyári Oszkár kuratóriumi elnök; 1092
Budapest, Ráday u. 34., adószám: 18240830-2-43, nyilvántartási szám: 01-01-0008014,
bankszámlaszám: 11709002-20121613) , továbbiakban: Közszolgáltató
együttes említésük esetén a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételekkel:

I. Előzmények
1. A Felek 2009. május 14-én közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással 2010. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszakra, melyet közös megegyezéssel 2011. június 8-án, majd 2013.
március 20. napján, továbbá 2014. május 28-án közös megegyezéssel módosítottak. Nevezett
közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat 2015. január 1. napjától, évente 2.000.000,Forintot, azaz bruttó kétmillió Forintot biztosított az Alapítvány számára.
2. A közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeire nézve az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban:
Emtv.) rendelkezései szerint új közszolgáltatási szerződés megkötése szükséges az említett jogszabály
rendelkezéseinek figyelembevételével.

II. A szerződés célja
1. Felek egyöntetű érdeke, hogy a IX. kerület kulturális, művelődési élete, lakosságának és
polgárainak kulturális, alkotó- és előadó művészeti tevékenysége gazdagodjon, az Önkormányzat a
közfeladatait magas szinten ellássa, továbbá az Emtv. rendelkezéseinek megfelelően új
közszolgáltatási szerződést kössenek.

III. A szerződés tárgya
1. A Felek a 2009. május 14-én létrejött, 2011. június 8-án, továbbá 2013. március 20-án, illetve
2014. május 28-án módosított, 2015. január 1-től - 2015. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2015. december 31. napjával lejárt.
2. Az Önkormányzat által a Karaván Művészeti Alapítvány számára 2015. évben folyósított
2.000.000.-, azaz Kettőmillió forint közszolgáltatási díjjal a Felek között 2009. május 14-én
létrejött szerződés szabályai szerint köteles elszámolni a Közszolgáltató.
3. A lejárt szerződésből származóan további kötelezettségük, egyéb igényük egymással szemben
jelen szerződésben foglaltakon túlmenően nincs.
4. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23.§ (5)
bekezdésének 13. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatása. Az Önkormányzat e feladatának ellátását a Karaván Művészeti
Alapítvánnyal kötött jelen szerződés szerint kívánja ellátni.
5. Az Önkormányzat a Közszolgáltató számára 2016. évben 1.574.803.- Ft.+Áfa, azaz bruttó
2.000.000.- Ft, azaz bruttó kétmillió forint közszolgáltatási díjat nyújt. Azt követően az

Önkormányzat a tárgyévi költségvetésének függvényében és lehetőségeihez mérten
Közszolgáltatóval az adott évre egyeztetett szolgáltatások arányában biztosít közszolgáltatási
díjat.
6. A közszolgáltatási szerződés határozott időszaki elszámolású jellegének megfelelően a
közszolgáltató a díjazásáról egy összegben állít ki számlát. A számla teljesítési időpontja a
fizetés esedékessége. A fizetés esedékessége minden év május 31-e. A benyújtott számla
jogosságának és összegszerűségének igazolása a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának kötelezettségvállalási, ellenjegyzési,
teljesítésigazolási, utalványozási és érvényesítési rendjének szabályzatáról szóló 2/2012.
(III.02.) számú Polgármesteri és jegyzői együttes intézkedésben foglaltak szerint történik.
7. Az Önkormányzat által megfizetett közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató kizárólag a jelen
szerződésben foglalt közszolgáltatási feladatok ellátására használhatja fel, így az összeg nem
használható fel a Közszolgáltató esetleges adótartozásainak és adók módjára behajtandó
tartozásainak rendezésére.

IV. Közszolgáltatási feladatok
1. A 2016. évi közszolgáltatási feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. A következő három évre vonatkozóan az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének, gazdasági
helyzetének függvényében Felek az adott évre vonatkozó közszolgáltatási feladatokat
újraegyeztetik.
3. A Közszolgáltató vállalja, hogy a kiadványain, programfüzetein, reklámanyagain, plakátjain,
és előadásai helyszínén feltünteti Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat
logóját a kerület elnevezésével.
4. A Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a gyermek - és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló
nézőtájékoztatási, továbbá a jegyrendszerre vonatkozó előírásokat köteles betartani.
5. A szolgáltatások ellátásának személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit a Közszolgáltató
biztosítja, saját tulajdonú vagy általa bérelt helyszínen, technikai eszközökkel a III. cím 5.
pontjában meghatározott pénzbeli juttatás ellentételezéseként. Az Önkormányzat a
szolgáltatások teljesítéséhez a Közszolgáltató birtokába eszközt nem ad.

V. Elszámolási kötelezettség
1. A közszolgáltató a IV. pontban, illetve az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok
ellátásáról a tárgyévet követő február 28-ig részletes jelentést készít az önkormányzatnak.
2. Amennyiben a Közszolgáltató a jelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e
kötelezettségének teljesítéséig a további közszolgáltatási díj megfizetését az Önkormányzat
felfüggeszti. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljesítésének hiányában a
Közszolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli.
3. Amennyiben a Közszolgáltató jogszabálysértő módon vagy nem a jelen szerződésben
meghatározottak szerint végzi közszolgáltatási feladatait, vagy annak egy részét, vagy a jelen
szerződésben vállalt jelentési kötelezettségét elmulasztja, köteles a közszolgáltatási díj
összegét, vagy annak meghatározott részét az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől
számított 8 napon belül visszafizetni az Önkormányzat számlájára.

VI. Szerződés időbeli hatálya és módosítása
1. Szerződés időtartama
A Felek jelen Szerződést határozott időre, 2016. január 1-től 2019. december 31-ig kötik.

2. Szerződés módosítása
Jelen szerződés módosítása, kiegészítése írásos formában – a Felek előzetes egyeztetésével és
kölcsönös egyetértésével – történhet.
Ha jogszabályváltozás miatt a szerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek
módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat
kezdeni.
Ha a szerződés időtartama alatt olyan, a szerződés megkötésekor az adott Fél által előre nem
látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely
körülmény az adott Fél jogos érdekét jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére
a Felek kötelesek a szerződés módosítása végett a szerződés érintett részét újratárgyalni. Nem
hivatkozhat a szerződés e rendelkezésére azon Fél, amely az adott lényeges körülménybeli
változást bizonyíthatóan, közvetett vagy közvetlen módon maga idézte elő.

VII. Szerződés megszűnése
1. A szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával. A szerződés időtartamán belül a
Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak
megszüntetni. Bármelyik fél jogosult 60 napos felmondási idő mellett a szerződés indokolás
nélküli rendes felmondására. A szerződés megszűnik akkor is, ha az Önkormányzat
jogszabályban meghatározott, jelen szerződésben szabályozott közszolgáltatási tevékenység
alapjául szolgáló közfeladat ellátási kötelezettsége megszűnik. A szerződés bármely okból
történő megszűnése estén a Felek kötelesek egymással elszámolni.
2. Az Önkormányzat jogosult a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a
Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatainak határidőben nem tesz eleget és az
Önkormányzat által teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt. A Közszolgáltató a
közszolgáltatási kötelezettségének megszegése esetén minden késedelmes napra 3.000.- Ft
késedelmi kötbért köteles fizetni az Önkormányzat részére.
3. A közszolgáltató a szerződést kizárólag abban az esetben jogosult az Önkormányzathoz
címzett, egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, ha az Önkormányzat a
szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét a szerződés szerinti határidőben nem teljesíti úgy,
hogy az a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellehetetleníti, és annak a közszolgáltató
írásbeli felszólításától számított 30 napon belül sem tesz eleget.

VIII. Vegyes rendelkezések
1. Jelen szerződés teljesítése, a közszolgáltatások megrendelése és nyújtása kapcsán a Felek
kötelesek kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelőn
eljárni, és minden tőlük elvárható cselekményt (így különösen igazolások, nyilatkozatok
kiállítását) megfelelő időben megtenni, ami a közszolgáltatások lehető legmagasabb szintű
ellátását lehetővé teszi.
2. Felek kijelentik, hogy e szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton,
egyeztetés útján kívánják megoldani.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló –
többször módosított – 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
Felek jelen szerződést, mint közös érdekeikkel és elhatározásukkal mindenben egyezőt négy
számozott oldalból álló öt példányban jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2016.
………………………………

Budapest, 2016.
………………………………

dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi ellenjegyző:
201.
………………………………
Nyeste-Szabó Marianna
irodavezető

Nyári Oszkár
kuratóriumi elnök
Karaván Művészeti Alapítvány

1. számú melléklet

Közszolgáltatási feladatok 2016. évre





Közszolgáltató repertoárján lévő produkcióiból legalább kettő, a közönség számára ingyenes
előadást tart Ferencvárosban, melyeket az Önkormányzattal előre egyeztet. Az időpontok
Közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybe vevő Fél közötti egyeztetést követően,
Közszolgáltató egyéb szakmai tevékenységével összeegyeztethető módon tűzendők ki.
Közszolgáltató további előadásait éves szinten 50 fő ingyenesen megtekintheti, az előadások
időpontjáról Közszolgáltató az Önkormányzatot előre tájékoztatja.
Közszolgáltató három fő ferencvárosi, nem egyenlő esélyekkel rendelkező, tehetséges fiatal
részére tandíjmentes részvételt biztosít a színészképző stúdiójában.

Önkormányzat

Közszolgáltató

4. számú melléklet:

Közszolgáltatási szerződés
(TERVEZET)
amely létrejött egyfelől a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi
azonosító szám: 735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43,
bankszámlaszám: 10401196-00028977-00000005, képviseletében dr. Bácskai János polgármester), a
továbbiakban: Önkormányzat
másfelől a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány (képviseli: Fenyő Gábor kuratóriumi elnök;
1087 Budapest, Kerepesi út 1-5., megyei nyilvántartási szám: 01-01-0004473., adószám: 18056721-242, bankszámlaszám: 10200971-21521573-00000000) továbbiakban: Közszolgáltató
együttes említésük esetén a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételekkel:

I. Előzmények
1. A Felek 2011. április 13-án közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással 2011. január 1-től 2013. december 31-ig, továbbá 2013. március 6. napján, 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig
terjedő időszakra. Nevezett közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat 2013. január 1.
napjától, évente 5.000.000,- Forintot, azaz ötmillió Forintot biztosított az Alapítvány számára.
2. A közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeire nézve az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban:
Emtv.) rendelkezései szerint új közszolgáltatási szerződés megkötése szükséges az említett jogszabály
rendelkezéseinek figyelembevételével.

II. A szerződés célja
1. Felek egyöntetű érdeke, hogy a IX. kerület kulturális, művelődési élete, lakosságának és
polgárainak kulturális, alkotó- és előadó művészeti tevékenysége gazdagodjon, az Önkormányzat a
közfeladatait magas szinten ellássa, továbbá az Emtv. rendelkezéseinek megfelelően új
közszolgáltatási szerződést kössenek.

III. A szerződés tárgya
1. A Felek a 2013. március 6-án létrejött, 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig terjedő
időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2015. december 31. napjával lejárt.
2. Az Önkormányzat által a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány számára 2015. évben
folyósított 5.000.000.-, azaz ötmillió forint közszolgáltatási díjjal a Felek között 2013. március
6-án létrejött szerződés szabályai szerint köteles elszámolni a Közszolgáltató.
3. A lejárt szerződésből származóan további kötelezettségük, egyéb igényük egymással szemben
jelen szerződésben foglaltakon túlmenően nincs.
4. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23.§ (5)
bekezdésének 13. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatása. Az Önkormányzat e feladatának ellátását a MÁV Szimfonikusok
Zenekari Alapítvánnyal kötött jelen szerződés szerint kívánja ellátni.
5. Az Önkormányzat a Közszolgáltató számára 2016. évben 3.937.008 Ft+Áfa, azaz bruttó
5.000.000.- Ft, azaz bruttó ötmillió forint közszolgáltatási díjat nyújt. Azt követően az
Önkormányzat a tárgyévi költségvetésének függvényében és lehetőségeihez mérten
Közszolgáltatóval az adott évre egyeztetett szolgáltatások arányában biztosít közszolgáltatási
díjat.

6. A közszolgáltatási szerződés határozott időszaki elszámolású jellegének megfelelően a
közszolgáltató a díjazásáról egy összegben állít ki számlát. A számla teljesítési időpontja a
fizetés esedékessége. A fizetés esedékessége minden év május 31-e. A benyújtott számla
jogosságának és összegszerűségének igazolása a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának kötelezettségvállalási, ellenjegyzési,
teljesítésigazolási, utalványozási és érvényesítési rendjének szabályzatáról szóló 2/2012.
(III.02.) számú Polgármesteri és jegyzői együttes intézkedésben foglaltak szerint történik.
7. Az Önkormányzat által megfizetett közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató kizárólag a jelen
szerződésben foglalt közszolgáltatási feladatok ellátására használhatja fel, így az összeg nem
használható fel a Közszolgáltató esetleges adótartozásainak és adók módjára behajtandó
tartozásainak rendezésére.

IV. Közszolgáltatási feladatok
1. A 2016. évi közszolgáltatási feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. A következő három évre vonatkozóan az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének, gazdasági
helyzetének függvényében Felek az adott évre vonatkozó közszolgáltatási feladatokat
újraegyeztetik.
3. A Közszolgáltató vállalja, hogy a kiadványain, programfüzetein, reklámanyagain, plakátjain,
és előadásai helyszínén feltünteti Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat
logóját a kerület elnevezésével.
4. A szolgáltatások ellátásának személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit a Közszolgáltató
biztosítja, saját tulajdonú vagy általa bérelt technikai eszközökkel a III. cím 5. pontjában
meghatározott pénzbeli juttatás ellentételezéseként. Az Önkormányzat a szolgáltatások
teljesítéséhez a Közszolgáltató birtokába eszközt nem ad.
5. A Közszolgáltató az 1. számú mellékletben meghatározott közszolgáltatási feladatokat az
Önkormányzat által meghatározott időben és helyszínen teljesíti.
6. Alapítvány vállalja, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt feladatok elvégzése
érdekében évadonként szerződést köt a Ferencvárosi Művelődési Központtal, illetőleg
Önkormányzattal, amelyben az Alapítvány által ellátott zenekari közreműködés feltételeit
rögzítik.

V. Elszámolási kötelezettség
1. A közszolgáltató a IV. pontban, illetve az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok
ellátásáról a tárgyévet követő február 28-ig részletes jelentést készít az önkormányzatnak.
2. Amennyiben a Közszolgáltató a jelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e
kötelezettségének teljesítéséig a további közszolgáltatási díj megfizetését az Önkormányzat
felfüggeszti. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljesítésének hiányában a
Közszolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli.
3. Amennyiben a Közszolgáltató jogszabálysértő módon vagy nem a jelen szerződésben
meghatározottak szerint végzi közszolgáltatási feladatait, vagy annak egy részét, vagy a jelen
szerződésben vállalt jelentési kötelezettségét elmulasztja, köteles a közszolgáltatási díj
összegét, vagy annak meghatározott részét az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől
számított 8 napon belül visszafizetni az Önkormányzat számlájára.

VI. Szerződés időbeli hatálya és módosítása
1. Szerződés időtartama

A Felek jelen Szerződést határozott időre, 2016. január 1-től 2019. december 31-ig kötik.
2. Szerződés módosítása
Jelen szerződés módosítása, kiegészítése írásos formában – a Felek előzetes egyeztetésével és
kölcsönös egyetértésével – történhet.
Ha jogszabályváltozás miatt a szerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek
módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat
kezdeni.
Ha a szerződés időtartama alatt olyan, a szerződés megkötésekor az adott Fél által előre nem
látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely
körülmény az adott Fél jogos érdekét jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére
a Felek kötelesek a szerződés módosítása végett a szerződés érintett részét újratárgyalni. Nem
hivatkozhat a szerződés e rendelkezésére azon Fél, amely az adott lényeges körülménybeli
változást bizonyíthatóan, közvetett vagy közvetlen módon maga idézte elő.

VII. Szerződés megszűnése
1. A szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával. A szerződés időtartamán belül a
Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak
megszüntetni. Bármelyik fél jogosult 60 napos felmondási idő mellett a szerződés indokolás
nélküli rendes felmondására. A szerződés megszűnik akkor is, ha az Önkormányzat
jogszabályban meghatározott, jelen szerződésben szabályozott közszolgáltatási tevékenység
alapjául szolgáló közfeladat ellátási kötelezettsége megszűnik. A szerződés bármely okból
történő megszűnése estén a Felek kötelesek egymással elszámolni.
2. Az Önkormányzat jogosult a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a
Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatainak határidőben nem tesz eleget és az
Önkormányzat által teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt. A Közszolgáltató a
közszolgáltatási kötelezettségének megszegése esetén minden késedelmes napra 3.000.- Ft
késedelmi kötbért köteles fizetni az Önkormányzat részére.
3. A közszolgáltató a szerződést kizárólag abban az esetben jogosult az Önkormányzathoz
címzett, egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, ha az Önkormányzat a
szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét a szerződés szerinti határidőben nem teljesíti úgy,
hogy az a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellehetetleníti, és annak a közszolgáltató
írásbeli felszólításától számított 30 napon belül sem tesz eleget.

VIII. Vegyes rendelkezések
1. Jelen szerződés teljesítése, a közszolgáltatások megrendelése és nyújtása kapcsán a Felek
kötelesek kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelőn
eljárni, és minden tőlük elvárható cselekményt (így különösen igazolások, nyilatkozatok
kiállítását) megfelelő időben megtenni, ami a közszolgáltatások lehető legmagasabb szintű
ellátását lehetővé teszi.
2. Felek kijelentik, hogy e szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton,
egyeztetés útján kívánják megoldani.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló –
többször módosított – 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Felek jelen szerződést, mint közös érdekeikkel és elhatározásukkal mindenben egyezőt négy
számozott oldalból álló öt példányban jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2016.

Budapest, 2016.

………………………………
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi ellenjegyző:
2016.
………………………………
Nyeste-Szabó Marianna
irodavezető

……………………………...
Fenyő Gábor
kuratóriumi elnök
MÁV Szimfonikusok
Zenekari Alapítvány

1. számú melléklet

Közszolgáltatási feladatok 2016. évre





Zenekar évadonként egy nagyzenekari fellépést teljesít az Önkormányzat kulturális
rendezvényén.
Zenekar tagjaiból alakult kisebb hangszeres együttes (15-25 fő) évente 6 alkalommal
kamarakoncertet ad az Önkormányzattal előre egyeztetett időpontban és helyszínen.
Saját rendezésű hangversenyeire évadonként legalább 30 db jegyet (vagy ennek megfelelő
bérletet) biztosít
Az Alapítvány szervezésében, rendezésében lebonyolított hangversenyen, saját kiadású
hanghordozóin (CD, DVD), műsorfüzetein Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatát, mint a zenekar támogatóját feltünteti.

Önkormányzat

Közszolgáltató

5. számú melléklet:

Közszolgáltatási szerződés
(TERVEZET)
amely létrejött egyfelől a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi
azonosító szám: 735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43,
bankszámlaszám: 10401196-00028977-00000005, képviseletében dr. Bácskai János polgármester), a
továbbiakban: Önkormányzat
másfelől az Erdődy Kamarazenekar Alapítvány (képviseli: dr. Szefcsik Zsolt József kuratóriumi
elnök; 1118 Budapest, Mányoki út 3. fsz. 3., nyilvántartási szám: 01-01-0006003, adószám:
18227231-1-43, bankszámlaszám: 10900028-00000007-71660157) továbbiakban: Közszolgáltató
együttes említésük esetén a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételekkel:

I. Előzmények
1. A Felek 2011. április 14-én közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással 2011. január 1-től 2013. december 31-ig, továbbá 2013. március 6. napján 2013. január 1-től – 2015. december 31-ig
terjedő időszakra, melyet közös akarattal 2014. június 19-én továbbá 2015. április 13-án módosítottak.
Nevezett közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat 2013. január 1. napjától, évente
3.000.000,- Forintot, azaz hárommillió Forintot biztosított az Alapítvány számára.
2. A közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeire nézve az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban:
Emtv.) rendelkezései alapján új közszolgáltatási szerződés megkötése szükséges az említett jogszabály
rendelkezéseinek figyelembevételével.

II. A szerződés célja
1. Felek egyöntetű érdeke, hogy a IX. kerület kulturális, művelődési élete, lakosságának és
polgárainak kulturális, alkotó- és előadó művészeti tevékenysége gazdagodjon, az Önkormányzat a
közfeladatait magas szinten ellássa, továbbá az Emtv. rendelkezéseinek megfelelően új
közszolgáltatási szerződést kössenek.

III. A szerződés tárgya
1. A Felek a 2013. március 6-án létrejött, 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig terjedő
időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2015. december 31. napján lejárt.
2. Az Önkormányzat által az Erdődy Kamarazenekar Alapítvány számára 2015. évben
folyósított 3.000.000.-, azaz hárommillió forint közszolgáltatási díjjal a Felek között 2013.
március 3-án létrejött szerződés szabályai szerint köteles elszámolni a Közszolgáltató.
3. A lejárt szerződésből származóan további kötelezettségük, egyéb igényük egymással szemben
jelen szerződésben foglaltakon túlmenően nincs.
4. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23.§ (5)
bekezdésének 13. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatása. Az Önkormányzat e feladatának ellátását az Erdődy Kamarazenekar
Alapítvánnyal kötött jelen szerződés szerint kívánja ellátni.
5. Az Önkormányzat a Közszolgáltató számára 2016. évben 2.362.205.- Ft.+Áfa, azaz bruttó
3.000.000.- Ft, azaz bruttó hárommillió forint közszolgáltatási díjat nyújt. Azt követően az
Önkormányzat a tárgyévi költségvetésének függvényében és lehetőségeihez mérten
Közszolgáltatóval az adott évre egyeztetett szolgáltatások arányában biztosít közszolgáltatási
díjat.

6. A közszolgáltatási szerződés határozott időszaki elszámolású jellegének megfelelően a
közszolgáltató a díjazásáról egy összegben állít ki számlát. A számla teljesítési időpontja a
fizetés esedékessége. A fizetés esedékessége minden év május 31-e. A benyújtott számla
jogosságának és összegszerűségének igazolása a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának kötelezettségvállalási, ellenjegyzési,
teljesítésigazolási, utalványozási és érvényesítési rendjének szabályzatáról szóló 2/2012.
(III.02.) számú Polgármesteri és jegyzői együttes intézkedésben foglaltak szerint történik.
7. Az Önkormányzat által megfizetett közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató kizárólag a jelen
szerződésben foglalt közszolgáltatási feladatok ellátására használhatja fel, így az összeg nem
használható fel a Közszolgáltató esetleges adótartozásainak és adók módjára behajtandó
tartozásainak rendezésére.

IV. Közszolgáltatási feladatok
1. A 2016. évi közszolgáltatási feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. A következő három évre vonatkozóan az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének, gazdasági
helyzetének függvényében Felek az adott évre vonatkozó közszolgáltatási feladatokat
újraegyeztetik.
3. A Közszolgáltató vállalja, hogy a kiadványain, programfüzetein, reklámanyagain, plakátjain,
és előadásai helyszínén feltünteti Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat
logóját a kerület elnevezésével.
4. A szolgáltatások ellátásának személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit a Közszolgáltató
biztosítja, saját tulajdonú vagy általa bérelt technikai eszközökkel a III. cím 5. pontjában
meghatározott pénzbeli juttatás ellentételezéseként. Az Önkormányzat a szolgáltatások
teljesítéséhez a Közszolgáltató birtokába eszközt nem ad.
5. A Közszolgáltató az 1. számú mellékletben meghatározott közszolgáltatási feladatokat az
Önkormányzat által meghatározott időben és helyszínen teljesíti.
6. Alapítvány vállalja, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt feladatok elvégzése
érdekében évadonként szerződést köt a Ferencvárosi Művelődési Központtal, illetőleg
Önkormányzattal, amelyben az Alapítvány által ellátott zenekari közreműködés feltételeit
rögzítik.

V. Elszámolási kötelezettség
1. A közszolgáltató a IV. pontban, illetve az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok
ellátásáról a tárgyévet követő február 28-ig részletes jelentést készít az önkormányzatnak.
2. Amennyiben a Közszolgáltató a jelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e
kötelezettségének teljesítéséig a további közszolgáltatási díj megfizetését az Önkormányzat
felfüggeszti. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljesítésének hiányában a
Közszolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli.
3. Amennyiben a Közszolgáltató jogszabálysértő módon vagy nem a jelen szerződésben
meghatározottak szerint végzi közszolgáltatási feladatait, vagy annak egy részét, vagy a jelen
szerződésben vállalt jelentési kötelezettségét elmulasztja, köteles a közszolgáltatási díj
összegét, vagy annak meghatározott részét az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől
számított 8 napon belül visszafizetni az Önkormányzat számlájára.

VI. Szerződés időbeli hatálya és módosítása
1. Szerződés időtartama

A Felek jelen Szerződést határozott időre, 2016. január 1-től 2019. december 31-ig kötik.
2. Szerződés módosítása
Jelen szerződés módosítása, kiegészítése írásos formában – a Felek előzetes egyeztetésével és
kölcsönös egyetértésével – történhet.
Ha jogszabályváltozás miatt a szerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek
módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat
kezdeni.
Ha a szerződés időtartama alatt olyan, a szerződés megkötésekor az adott Fél által előre nem
látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely
körülmény az adott Fél jogos érdekét jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére
a Felek kötelesek a szerződés módosítása végett a szerződés érintett részét újratárgyalni. Nem
hivatkozhat a szerződés e rendelkezésére azon Fél, amely az adott lényeges körülménybeli
változást bizonyíthatóan, közvetett vagy közvetlen módon maga idézte elő.

VII. Szerződés megszűnése
1. A szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával. A szerződés időtartamán belül a
Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak
megszüntetni. Bármelyik fél jogosult 60 napos felmondási idő mellett a szerződés indokolás
nélküli rendes felmondására. A szerződés megszűnik akkor is, ha az Önkormányzat
jogszabályban meghatározott, jelen szerződésben szabályozott közszolgáltatási tevékenység
alapjául szolgáló közfeladat ellátási kötelezettsége megszűnik. A szerződés bármely okból
történő megszűnése estén a Felek kötelesek egymással elszámolni.
2. Az Önkormányzat jogosult a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a
Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatainak határidőben nem tesz eleget és az
Önkormányzat által teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt. A Közszolgáltató a
közszolgáltatási kötelezettségének megszegése esetén minden késedelmes napra 3.000.- Ft
késedelmi kötbért köteles fizetni az Önkormányzat részére.
3. A közszolgáltató a szerződést kizárólag abban az esetben jogosult az Önkormányzathoz
címzett, egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, ha az Önkormányzat a
szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét a szerződés szerinti határidőben nem teljesíti úgy,
hogy az a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellehetetleníti, és annak a közszolgáltató
írásbeli felszólításától számított 30 napon belül sem tesz eleget.

VIII. Vegyes rendelkezések
1. Jelen szerződés teljesítése, a közszolgáltatások megrendelése és nyújtása kapcsán a Felek
kötelesek kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelőn
eljárni, és minden tőlük elvárható cselekményt (így különösen igazolások, nyilatkozatok
kiállítását) megfelelő időben megtenni, ami a közszolgáltatások lehető legmagasabb szintű
ellátását lehetővé teszi.
2. Felek kijelentik, hogy e szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton,
egyeztetés útján kívánják megoldani.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló –
többször módosított – 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Felek jelen szerződést, mint közös érdekeikkel és elhatározásukkal mindenben egyezőt négy
számozott oldalból álló öt példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2016.
………………………………
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi ellenjegyző:
2016.
………………………………
Nyeste-Szabó Marianna
irodavezető

Budapest, 2016.
………………………………
dr. Szefcsik Zsolt József
kuratóriumi elnök
Erdődy Kamarazenekar Alapítvány

1. számú melléklet

Közszolgáltatási feladatok 2016. évre




Közszolgáltató évente egy nagyzenekari koncert koncertet biztosít az Önkormányzat számára.
Közszolgáltató évente 3 kamarakoncert biztosít az Önkormányzat számára.
Közszolgáltató évente 30 db belépőjegyet biztosít az Önkormányzat részére

Önkormányzat

Közszolgáltató

6. számú melléklet:

Közszolgáltatási szerződés
(TERVEZET)
amely létrejött egyfelől a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi
azonosító szám: 735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43,
bankszámlaszám: 10401196-00028977-00000005, képviseletében dr. Bácskai János polgármester), a
továbbiakban: Önkormányzat
másfelől a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(képviseli: Darvasi Ilona Cecília ügyvezető; 1089 Budapest, Kálvária tér 6..; cégjegyzékszám.: Cg.
13-09-129095; adószám: 21190663-2-42; bankszámlaszám: 11742173-20147260) továbbiakban:
Közszolgáltató
együttes említésük esetén a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételekkel:

I. Előzmények
1. A Felek 2011. április 13-án közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással, 2011. január 1-től –
2013. december 31-ig, továbbá 2013. március 6-án 2013. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő
időszakra, melyet közös akarattal 2014. május 27-én továbbá 2015. április 13-án módosítottak.
Nevezett közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat 2011. január 1. napjától, évente
3.000.000,- Forintot, azaz hárommillió Forintot biztosított a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit
Kft. számára.
2. A közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeire nézve az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban:
Emtv.) rendelkezései szerint új közszolgáltatási szerződés megkötése szükséges az említett jogszabály
rendelkezéseinek figyelembevételével.

II. A szerződés célja
1. Felek egyöntetű érdeke, hogy a IX. kerület kulturális, művelődési élete, lakosságának és
polgárainak kulturális, alkotó- és előadó művészeti tevékenysége gazdagodjon, az Önkormányzat a
közfeladatait magas szinten ellássa, továbbá az Emtv. rendelkezéseinek megfelelően új
közszolgáltatási szerződést kössenek.

III. A szerződés tárgya
1. A Felek a 2013. március 6-án létrejött 2014. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő
időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2015. december 31. napján lejárt.
2. Az Önkormányzat által a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. számára 2015.
évben folyósított 3.000.000.-, azaz hárommillió forint közszolgáltatási díjjal a Felek között
2013. március 6-án létrejött szerződés szabályai szerint köteles elszámolni a Közszolgáltató.
3. A lejárt szerződésből származóan további kötelezettségük, egyéb igényük egymással szemben
jelen szerződésben foglaltakon túlmenően nincs.
4. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23.§ (5)
bekezdésének 13. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatása. Az Önkormányzat e feladatának ellátását a Turay Ida Színház
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött jelen szerződés szerint kívánja ellátni.
5. Az Önkormányzat a Közszolgáltató számára 2016. évben 2.362.205.-Ft+Áfa, azaz bruttó
3.000.000.- Ft, azaz bruttó hárommillió forint közszolgáltatási díjat nyújt. Azt követően az

Önkormányzat a tárgyévi költségvetésének függvényében és lehetőségeihez mérten
Közszolgáltatóval az adott évre egyeztetett szolgáltatások arányában biztosít közszolgáltatási
díjat.
6. A közszolgáltatási szerződés határozott időszaki elszámolású jellegének megfelelően a
közszolgáltató a díjazásáról egy összegben állít ki számlát. A számla teljesítési időpontja a
fizetés esedékessége. A fizetés esedékessége minden év május 31-e. A benyújtott számla
jogosságának és összegszerűségének igazolása a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának kötelezettségvállalási, ellenjegyzési,
teljesítésigazolási, utalványozási és érvényesítési rendjének szabályzatáról szóló 2/2012.
(III.02.) számú Polgármesteri és jegyzői együttes intézkedésben foglaltak szerint történik.
7. Az Önkormányzat által megfizetett közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató kizárólag a jelen
szerződésben foglalt közszolgáltatási feladatok ellátására használhatja fel, így az összeg nem
használható fel a Közszolgáltató esetleges adótartozásainak és adók módjára behajtandó
tartozásainak rendezésére.

IV. Közszolgáltatási feladatok
1. A 2016. évi közszolgáltatási feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. A következő három évre vonatkozóan az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének, gazdasági
helyzetének függvényében Felek az adott évre vonatkozó közszolgáltatási feladatokat
újraegyeztetik.
3. A Közszolgáltató vállalja, hogy a kiadványain, programfüzetein, reklámanyagain, plakátjain,
és előadásai helyszínén feltünteti Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat
logóját a kerület elnevezésével.
4. A Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a gyermek - és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló
nézőtájékoztatási, továbbá a jegyrendszerre vonatkozó előírásokat köteles betartani.
5. A szolgáltatások ellátásának személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit a Közszolgáltató
biztosítja, saját tulajdonú vagy általa bérelt helyszínen, technikai eszközökkel a III. cím 5.
pontjában meghatározott pénzbeli juttatás ellentételezéseként. Az Önkormányzat a
szolgáltatások teljesítéséhez a Közszolgáltató birtokába eszközt nem ad.
6. Az Önkormányzat közreműködik abban, hogy a jelen megállapodás 1. számú mellékletében
megjelölt színházi előadások, valamint az azt megelőző próbák megtartására a Ferencvárosi
Művelődési Központ és Intézményei (1096 Budapest, Haller u. 27.) színháztermét és egyes
termeit külön megállapodás alapján Közszolgáltató rendelkezésére bocsássa. A termek
használatának idejét, módját az adott évben bemutatandó előadások pontosításával és
egyeztetésével együtt a Közszolgáltató és az Ferencvárosi Művelődési Központ közötti évente
kötendő külön megállapodás szabályozza.)

V. Elszámolási kötelezettség
1. A közszolgáltató a IV. pontban, illetve az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok
ellátásáról a tárgyévet követő február 28-ig részletes jelentést készít az önkormányzatnak.
2. Amennyiben a Közszolgáltató a jelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e
kötelezettségének teljesítéséig a további közszolgáltatási díj megfizetését az Önkormányzat
felfüggeszti. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljesítésének hiányában a
Közszolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli.
3. Amennyiben a Közszolgáltató jogszabálysértő módon vagy nem a jelen szerződésben
meghatározottak szerint végzi közszolgáltatási feladatait, vagy annak egy részét, vagy a jelen
szerződésben vállalt jelentési kötelezettségét elmulasztja, köteles a közszolgáltatási díj

összegét, vagy annak meghatározott részét az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől
számított 8 napon belül visszafizetni az Önkormányzat számlájára.

VI. Szerződés időbeli hatálya és módosítása
1. Szerződés időtartama
A Felek jelen Szerződést Felek határozott időre, 2016. január 1-től 2019. december 31-ig
kötik.
2. Szerződés módosítása
Jelen szerződés módosítása, kiegészítése írásos formában – a Felek előzetes egyeztetésével és
kölcsönös egyetértésével – történhet.
Ha jogszabályváltozás miatt a szerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek
módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat
kezdeni.
Ha a szerződés időtartama alatt olyan, a szerződés megkötésekor az adott Fél által előre nem
látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely
körülmény az adott Fél jogos érdekét jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére
a Felek kötelesek a szerződés módosítása végett a szerződés érintett részét újratárgyalni. Nem
hivatkozhat a szerződés e rendelkezésére azon Fél, amely az adott lényeges körülménybeli
változást bizonyíthatóan, közvetett vagy közvetlen módon maga idézte elő.

VII. Szerződés megszűnése
1. A szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával. A szerződés időtartamán belül a
Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak
megszüntetni. Bármelyik fél jogosult 60 napos felmondási idő mellett a szerződés indokolás
nélküli rendes felmondására. A szerződés megszűnik akkor is, ha az Önkormányzat
jogszabályban meghatározott, jelen szerződésben szabályozott közszolgáltatási tevékenység
alapjául szolgáló közfeladat ellátási kötelezettsége megszűnik. A szerződés bármely okból
történő megszűnése estén a Felek kötelesek egymással elszámolni.
2. Az Önkormányzat jogosult a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a
Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatainak határidőben nem tesz eleget és az
Önkormányzat által teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt. A Közszolgáltató a
közszolgáltatási kötelezettségének megszegése esetén minden késedelmes napra 3.000.- Ft
késedelmi kötbért köteles fizetni az Önkormányzat részére.
3. A közszolgáltató a szerződést kizárólag abban az esetben jogosult az Önkormányzathoz
címzett, egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, ha az Önkormányzat a
szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét a szerződés szerinti határidőben nem teljesíti úgy,
hogy az a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellehetetleníti, és annak a közszolgáltató
írásbeli felszólításától számított 30 napon belül sem tesz eleget.

VIII. Vegyes rendelkezések
1. Jelen szerződés teljesítése, a közszolgáltatások megrendelése és nyújtása kapcsán a Felek
kötelesek kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelőn
eljárni, és minden tőlük elvárható cselekményt (így különösen igazolások, nyilatkozatok
kiállítását) megfelelő időben megtenni, ami a közszolgáltatások lehető legmagasabb szintű
ellátását lehetővé teszi.
2. Felek kijelentik, hogy e szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton,
egyeztetés útján kívánják megoldani.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló –
többször módosított – 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint az előadó-művészeti

szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Felek jelen szerződést, mint közös érdekeikkel és elhatározásukkal mindenben egyezőt négy
számozott oldalból álló öt példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2016.
………………………………
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi ellenjegyző:
2016.
………………………………
Nyeste-Szabó Marianna
irodavezető

Budapest, 2016.
………………………………
Darvasi Ilona Cecília
ügyvezető igazgató
Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.

1. számú melléklet

Közszolgáltatási feladatok 2016. évre
A Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évre a IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata és a Ferencvárosi Művelődési Központ szervezésében megvalósuló, későbbiekben
egyeztetendő előadások, fellépések és művészi közreműködések a következők:

-

-

-

Közszolgáltató 2 nagyszínházi előadást (többszereplős, nagydíszletes, jelmezekkel)
biztosít az Önkormányzat számára. A helyet és a technikai feltételeket Önkormányzat
biztosítja.
Közszolgáltató egy kamara előadást biztosít az Önkormányzat számára.
Közszolgáltató az Önkormányzat igénye szerint 6 alkalommal szavalatot vagy
műsorvezetést, konferálást, egyéb közreműködést biztosít a nemzeti és önkormányzati
ünnepeken.
az Önkormányzat igényei szerint felnőtt, gyermek és nyugdíjas előadásokat, illetve
kedvezményes bérleteket szervez, hoz létre, bemutat a Ferencvárosi Művelődési
Központban.

Önkormányzat

Közszolgáltató

7. számú melléklet:

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)
amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest,
Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, törzskönyvi azonosító szám: 735726,:
bankszámlaszám:10401196-00028977-00000005, képviseletében: dr. Bácskai János
polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről a
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület (székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 18., megyei
nyilvántartási szám: 01-02-0011582., adószám: 18255391-1-43, bankszámlaszám: 1170900220125882, képviseletében: Lukács Emília elnök) a továbbiakban: Egyesület, együttesen:
Szerződő Felek)
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények
1.1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
…/2016. (…) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel
közszolgáltatási szerződést köt a kerület helytörténeti hagyományainak ápolására, a
helytörténeti értékek feltárására, gyűjtésére, dokumentálására.
2. A szerződés tárgya
2.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdésének 13. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a közművelődési
tevékenység támogatása.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Közműv. tv.) 76. § (1) bekezdésének, valamint (2)
bekezdésének b) és g) pontja értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi
közművelődési tevékenység támogatása, melynek formái különösen a település környezeti,
szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi
művelődési szokások gondozása, gazdagítása és a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a
feltételek biztosítása.
Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési
feladatairól szóló 31/2003. (IX.08.) rendelete 4. § (1) bekezdésének a) és c) pontjai szerint az
Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása során kiemelten kezeli a helytörténeti
hagyományok ápolását, a helytörténeti értékek feltárását, gyűjtését, dokumentálását, a helyi
értékek védelmének erősítését, és azok kiállításokon, kiadványokban, rendezvényeken való
bemutatását és a közművelődési színterek működési feltételeinek biztosítását, fejlesztését. A
(2) bekezdés c) pontja értelmében az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy a civil
szervezetek tevékenységére alapozva a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse a
kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását,
kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét.
Önkormányzat hivatkozott feladatának ellátását Egyesülettel kötött jelen szerződés szerint
kívánja ellátni.

2.2. Az Önkormányzat átadja, az Egyesület pedig vállalja a Közműv. tv 76. § (2) bekezdés b)
és g) pontjában, illetve Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
közművelődési feladatairól szóló 31/2003. (IX.08.) rendelete 4.§ (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott közszolgáltatás ellátását, melynek Egyesület jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott feladatok megvalósításával tesz eleget.
2.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen közszolgáltatási szerződés célja a közfeladat
hatékony és jó minőségben történő ellátása elsősorban a kerület lakosai, továbbá a főváros és
alkalmanként az ország lakossága részére.
3. A szerződés időtartama
3.1. Szerződő Felek a jelen szerződést határozott időre, annak mindkét fél általi aláírása
napjától 2019. december 31. napjáig kötik. Felek rögzítik, hogy Egyesület a jelen
közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatokat 2016. január 1. napjától a szerződés
megkötéséig folyamatosan ellátta, így a szerződés megkötésének időpontjától függetlenül
tevékenységét egész évre vonatkozóan finanszírozza.
4. A közszolgáltatás finanszírozásának feltételei
4.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltató számára 2016. évben bruttó 3.000.000.- Ft, azaz bruttó
hárommillió forint közszolgáltatási díjat nyújt.
4.2. A közszolgáltatási szerződés határozott időszaki elszámolású jellegének megfelelően a
közszolgáltató a díjazásáról egy összegben állít ki számlát. A számla teljesítési időpontja a fizetés
esedékessége. A fizetés esedékessége minden év április 30-a. A benyújtott számla jogosságának és
összegszerűségének igazolása a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatalának kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási, utalványozási és
érvényesítési rendjének szabályzatáról szóló 2/2012. (III.02.) számú Polgármesteri és jegyzői együttes
intézkedésben foglaltak szerint történik.

4.3. Az Egyesület az Önkormányzat által kiállított teljesítésigazolás alapján számlát nyújt be
az Önkormányzat részére. Egyesület a teljesítésigazolás aláírását követő 15. napig állítja ki és
nyújtja be a számláját Önkormányzat felé. Teljesítésigazolásra Önkormányzat képviseletében
dr. Bácskai János Polgármester jogosult. Amennyiben számlakifogás nem merül fel, az
Önkormányzat a számla ellenértékét annak kiállítását követő 30 napon belül átutalással
teljesíti.
4.4. Az Egyesület köteles a finanszírozás éves összegét kizárólag a jelen szerződésben
meghatározott feladatai megvalósításával közvetlenül kapcsolatos kiadásokra az adott évben
felhasználni.
4.5. A 2016. évet követően az Önkormányzat a tárgyévi költségvetésének függvényében és
lehetőségeihez mérten Közszolgáltatóval az adott évre egyeztetett szolgáltatások arányában biztosít
közszolgáltatási díjat.

5. Felek jogai és kötelezettségei
5.1. Az Egyesület jelen szerződésben vállalt szolgáltatások nyújtását térítésmentesen végzi a
szolgáltatást igénybe venni szándékozók részére. Egyesület a résztvevőktől semmilyen címen
díjat nem szedhet. Az ingyenesség ténye alól kivételt képeznek az Egyesület egyes
kiadványai, melyekhez ellenérték fejében lehet hozzájutni.

5.2. Az Egyesület közszolgáltatási tevékenységét köteles a jogszabályi előírásoknak és a saját
alapszabályának megfelelően, gazdaságosan és költséghatékonyan és elvárható gondossággal
ellátni. Egyesület kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalt feladatok ellátására mindennemű
jogszabály által megkívánt képesítéssel és engedéllyel rendelkezik. Szerződő Felek
egyidejűleg megállapodnak, hogy jelen szerződést – a tevékenység végzéséhez való
jogosultság elvesztését követő legkésőbb 10 napon belül – közös megegyezéssel
megszüntetik, ha Egyesület a tevékenység végzéséhez való jogosítványát bármilyen okból
elveszítené. Egyesület kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatot a
megkívánt szakképzettséggel rendelkező személyek közreműködésével valósítja meg.
5.3. Önkormányzat jogosult az Egyesület által a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek
teljesítését bármikor ellenőrizni. Az Egyesület köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat
képviselőjével együttműködni, számára minden, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges
támogatást megadni, így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint
közszolgáltatással kapcsolatos minden adatot és információt megadni, illetve köteles
gondoskodni a finanszírozás összegéből beszerzett eszközök hozzáférhetőségéről, helyszíni
megtekintésének lehetőségéről.
5.4. Az Egyesület köteles az Önkormányzatot haladéktalanul írásban értesíteni, ha olyan
körülmény merül fel, amely akadályozza a feladatai ellátását, illetve szerződésszerű
teljesítését.
5.5. Az Egyesület felelős minden olyan kárért, amelyet a szerződés tárgyát képező feladatok
ellátása során az Önkormányzatnak vagy harmadik személynek okoz.
5.6. Jelen szerződés módosítása, kiegészítése írásos formában – Szerződő Felek előzetes
egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével – történhet. Ha jogszabályváltozás miatt jelen
szerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek módosítása válik szükségessé,
akkor Szerződő Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni.
Ha a szerződés időtartama alatt olyan, a szerződés megkötésekor az adott Fél által előre nem
látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely
körülmény az adott Fél jogos érdekét jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére
a Felek kötelesek a szerződés módosítása végett a szerződés érintett részét újratárgyalni. Nem
hivatkozhat a szerződés e rendelkezésére azon Fél, amely az adott lényeges körülménybeli
változást bizonyíthatóan, közvetett vagy közvetlen módon maga idézte elő.
6. A finanszírozás elszámolása
6.1. Az Egyesület köteles jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott időszakra vonatkozó
feladatok ellátásáról minden év december 31. napjáig szakmai beszámolót készíteni
Önkormányzat részére.
6.2. Amennyiben Egyesület beszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e
kötelezettségének teljesítéséig a közszolgáltatási díj megfizetését Önkormányzat felfüggeszti.
6.3. Az éves beszámoló áttekintését és elfogadását követően az Önkormányzat írásban
nyilatkozik a beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos vagy egyéb okból
nem alkalmas a finanszírozás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy az
Önkormányzat határidő tűzésével az Egyesületet hiánypótlásra hívja fel.
6.4. Amennyiben az Egyesület a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
finanszírozás összegét rendeltetés-, illetve szerződésszerűen használta-e fel, Önkormányzat a

jegybanki alapkamattal növelten kötelezheti az Egyesületet a finanszírozási összeg vagy
annak meghatározott részének visszafizetésére, és jogosult a szerződés azonnali hatállyal
történő felmondására.
6.5. Felek rögzítik, hogy a 2015. évi támogatással az Egyesület, szerződés szerint elszámolt.
7. A szerződés megszűnése
7.1. A szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával. A szerződés időtartamán belül
Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak
megszüntetni. A szerződés megszűnik akkor is, ha Önkormányzat jogszabályban
meghatározott, jelen szerződésben szabályozott közszolgáltatási tevékenység alapjául
szolgáló közfeladat ellátási kötelezettsége megszűnik. A szerződés bármely okból történő
megszűnése estén Felek kötelesek egymással elszámolni.
7.2. Bármelyik fél, 60 napos felmondási idő mellett jogosult a szerződés indokolás nélkül
történő rendes felmondására.
7.3. Önkormányzat a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására jogosult, ha az
Egyesület súlyosan megszegi a jelen szerződésből, illetőleg a vonatkozó jogszabályi
előírásokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:
 Az Egyesület a jelen szerződésben vállalt közszolgáltatási feladatait nem, és az
Önkormányzat külön írásbeli felszólítását követően sem teljesíti;
 A finanszírozás összegét az Egyesület nem a jelen szerződésben meghatározott
feladatai ellátására használja fel;
 Egyesület akadályozza, vagy meghiúsítja a jelen szerződéssel kapcsolatos ellenőrzést;
 A közszolgáltatási feladatok ellátásának meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását
előidéző körülmény az Egyesületnek felróható okból következett be;
 Az Egyesület póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási
kötelezettségének.
7.4. Amennyiben Önkormányzat a szerződéstől eláll vagy a szerződést felmondja, az
Egyesület köteles a finanszírozási összeg jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét,
illetőleg annak az általa nem teljesített kötelezettségekkel arányos részét az erről szóló
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül egy összegben átutalással visszafizetni az
Önkormányzat bankszámlájára. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési
lehetőséget Önkormányzat nem biztosít.
7.5. Egyesület a szerződést kizárólag abban az esetben jogosult azonnali hatállyal felmondani,
ha Önkormányzat a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét a szerződés szerinti
határidőben nem teljesíti úgy, hogy az a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését
ellehetetleníti, és annak Egyesület írásbeli felszólításától számított 30 napon belül sem tesz
eleget.
7.6. A szerződés megszűnik, amennyiben az Egyesület közhasznú jogállását elveszíti és a
közhasznúsági nyilvántartásból törlésre kerül. Az Egyesület a közhasznú jogállásának
megszűnéséről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni köteles.
8. Kapcsolattartás, adatszolgáltatás
8.1. Önkormányzat részéről kapcsolattartásra jogosult személy:
név:
Fodor Györgyné

telefonszám:
e-mail:

215-1077/384
fodorzsuzsa@ferencvaros.hu

8.2. Egyesület részéről a kapcsolattartásra jogosult személy:
név:
Lukács Emilia
cím:
1092 Budapest Ráday utca 18.
telefonszám: 06-20-475-7053
e-mail:
ferencvaros.fhe@gmail.com
8.3. Szerződő Felek a fent meghatározott személyeken kívül más személyt is megjelölhetnek
kapcsolattartásra, erről azonban a másik felet előzetesen írásban értesíteniük kell.
9. Záró rendelkezések
9.1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű
adatnak minősül.
9.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalásos úton kísérelik meg rendezni. Jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 31/2003. (IX.08.)
rendelete és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
9.3. Szerződő Felek a szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben
egyezőt írják alá.
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