
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Képviselőtestülete részére 

(}_g(, számú előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződés módosításáról és 

egységes szerkezetbe foglalásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. a 2013. január l. napján bekövetkezett jogszabályváltozások és a 2012.-2013. évi 
feladatváltozás miatt elkészítette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között 2011. július ll. napján kötött és 2012 
április 2. napján módosított feladat-ellátási szerződés módosítását és egységes szerkezetbe 
foglalását. 

A Feladat-ellátási Szerződés módosításának indoka: 

l. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
önkormányzati feladatokat meghatározó paragrafusainak 2013. január 1-i hatályba lépése. 

2. Feladatváltozások 

Az Előterjesztéshez csatoljuk a 2011. július ll. napján kötött feladat-ellátási szerződést (2. 
melléklet), a 2012.április 2. napján kötött feladat-ellátási szerződés-módosítást (3. melléklet) 
valamint a módosított, egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződést, amelyben a 
változtatások dőlt betűvel jelöltek. 

II. Hatásvizsgálat 

A módosítások elfogadásával a feladat-ellátási szerződés megfelel a hatályos jogszabályi 
előírásoknak, és azokat a feladatokat tartalmazza, amelyeket a KŐKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. ténylegesen ellát. A módosításoknak költségvetésre gyakorolt hatása 
nmcs. 

III. A végrehajtás feltételei 

A feladat-ellátási szerződés módosításának aláírását követően a Társaság közhasznú feladatai 
folyamatosan ellátásra kerülnek. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. április 10. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2013. ( ...... )határozata 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződés módosításáról 

és egységes szerkezetbe foglalásáról 

l. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását 
a l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS, 
a módosításokkal egységes szerkezetben1 

amely egyrészről 

a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 
Budapest, Szent László tér 29.) képviseletében eljáró Kovács Róbert polgármester, mint 
fenntartó (a továbbiakban "Fenntartó"), 

másrészről 

a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1107 Budapest, Basa utca 1., 
cégjegyzékszáma: Ol - 09- 898.803, adószáma: 14324130- 2 -42) képviseletében eljáró 
Hancz Sándor ügyvezető igazgató, mint szolgáltató (a továbbiakban "Szolgáltató", 
együttesen "Szerződő Felek") között jött létre az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és 
napon: 

Preambulum 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselőtestülete megszüntette a Kőbányai Szociális Foglalkoztatót, mint költségvetési 
intézményét, és az 1990. évi LXV. törvény ("Ötv.") 8. §-ának (l) bekezdésében foglalt 
kötelező feladatait az 1992. évi XXXVIII. törvény ("Áht.") 89. - 91/A. §-ai alapján 2008. 
április 17. napján alapított KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési 
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el 2008. június havának Ol. napjától. A 
feladatok folyamatos ellátása érdekében a Fenntartó és a Szolgáltató a jogelőd és jogutód 
munkaáltató között lefolytatták a különös munkaügyi jogutódlási eljárást, a Fenntartó és a 
Szolgáltató vagyonkezelési szerződést kötött a feladat-ellátáshoz kapcsolódó ingatlanvagyon 
kezelésére. 

A Szerződő Felek az első bekezdésben meghatározott jogszabályok alapján 2011. július ll. 
napján megkötött és 2012. április 2. napján módosított Feladat-ellátási Szerződést a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (,,Mötv. '') 
rendelkezéseiben foglalt új fogalmak és meghatározások alapján módosítják és egységes 
szerkezetbe foglalják. 

I. A Feladat-ellátási Szerződés tárgya 

1.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Mötv. 13. § (l) bekezdésében és a 
23. § (5) bekezdésében nevesített egyes önkormányzati feladatok ellátására Feladat
ellátási Szerződést kötnek. 

1 A módositások a szövegben dőlt betűtípussal szerepeinek 



KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Feladat-ellátási Szerződés 

1.2. A Feladat-ellátási Szerződés alapján a Szolgáltató által ellátandó feladatok az Mötv. 
13. § (l) bekezdésében és a 23. § (5) bekezdésében foglalt önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódóan, a mindenkor hatályos jogszabályokban, így különösen a 
Fenntartó rendeleteiben, határozataiban, valamint a Szolgáltató Alapító Okiratában 
foglalt szabályok alapján: 

(i) A településüzemeltetés területén [Mötv. 13. § (l) bekezdés 2. és 23. § (5) 
bekezdés (l) pontja alapján]: 

A helyi közterületek fenntartásában: 
• Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-

mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása, 
• magassági gallyazás, 
• kerületi nyárfák rendezése, 
• közutak fuszelvény biztosítása, 
• virágkosarak kihelyezése, 
• növényvédelem, 
• jégmentesítés, 
• játszóterek gondozása, 
• játszászerek karbantartása, szabványosítása, 
• parki berendezési tárgyak karbantartása, 
• parki öntözővíz hálózat üzemeltetése, 
• Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása, 
• Bányató szökőkút üzemeltetése, 
• egynyári virágok kiültetése, 
• kiszáradt fák kivágása; 

(ii) Az intézményi zöldterületek fenntartásában [Mötv. l O. § (3) bekezdése, 13. § 
(l) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. §(5) bekezdés l O-ll. pontja alapján]: 
• Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványassági ftlülvizsgálata, 
• fák gallyazása, csonka/ása, kivágása, 
• síkosság mentesítő anyag biztosítása, 
• szállítás; 

(iii) A környezet-egészségügy területén [Mötv. 13. § (l) bekezdés 5. pontja 
alapján]: 
• Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, 
• illegális szemét elszállítása, 
• kutyaürülék gyűjtőkés kutyafuttatók üzemeltetése; 

(iv) A helyi környezetvédelem területén [Mötv. 13. § (l) bekezdése ll. pontja 
alapján]: 
• Avargyí{jtő zsákok beszerzése a lakosság részére; 
• közterületek szépítése a lakosság bevonásával; 
• lakossági kerületszépítés (akciók); 
• lakossági komposztálás elősegítése; 
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(v) A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. § (l) bekezdés 12. pontja alapján] és a 
területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, 
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása területén [Mötv. 13. 
§(l) bekezdés l O. pontja és 23. §(5) bekezdés 12. pontja alapján]: 
• Közfoglalkoztatás, 
• közérdekű munkavégzés, 
• hajléktalanok foglalkoztatása; 

(vi) Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [Mötv. 13. § (l) bekezdés 
17. pontja és 23. §(5) bekezdés 18. pontja alapján];: 
• Térfigyelő-rendszer működtetése. 

1.3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá az alábbiakra: 

(i) A Feladat-ellátási Szerződés hatályba lépésétől biztosítja a feladatok 
ellátásához mindenkor szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

(ii) A feladatok ellátásához szükséges engedélyeket beszerzi, és a működése során 
biztosítja. 

II. A Feladat-ellátási szerződés időtartama 

2.1. A Feladat-ellátási Szerződés határozatlan időre jön létre. 

2.2. A Feladat-ellátási Szerződés időtartamának kezdő napja a Feladat-ellátási Szerződés 
hatálybalépésének napja. 

III. A Szolgáltató, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat 
ellátásának előírásai 

A Szolgáltató a Feladat-ellátási Szerződést a vele munkaviszonyban, illetőleg munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban álló, a hatályos jogszabályokban mindenkor előírt számú, 
szakképesítéssel, és gyakorlattal rendelkező szakemberek igénybevételével teljesíti. 

IV. Együttműködési feltételek 

4.1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladatellátás érdekében a 
Feladat-ellátási Szerződés teljesítése során együttműködnek egymással. 

4.2. A Szolgáltató mindenkori működési engedélyében meghatározott telephelyen a 
működési feltételeket - a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között - a 
Szolgáltató belső szabályzatai határozzák meg. 
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V. A Szerződő Felek egyéb járulékos kötelezettségei 

5.1. A Szolgáltató köteles a Fenntartó részére évente beterjeszteni pénzügyi és 
vagyonmérlegét, illetve haladéktalanul bejelenteni hatvan (60) napon túli lejárt 
tartozásait. 

5.2. A Szolgáltató vállalja, hogy folyamatos szakmai ellenőrzési lehetőséget biztosít a 
Fenntartó számára. 

5.3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a működési rendjére vonatkozó 
szabályzatokat folyamatosan karbantartja. 

5.4. A Szolgáltató a Feladat-ellátási Szerződésben meghatározott feladatok ellátására 
további szerződést köthet a mindenkor hatályos jogszabályok alapján, a Fenntartó 
előzetes jóváhagyásával. 

VI. A Feladat-ellátási Szerződés megszűnése, megszüntetése 

6.1. A Feladat-ellátási Szerződés, vagy teljesítésének bármely okból való megszűnése vagy 
megszüntetése nem eredményezheti a folyamatos feladatellátás veszélyeztetését, és a 
működése egy napig sem szünetelhet. 

6.2. A Feladat-ellátási Szerződés megszűnik: 

(i) rendkívüli felmondással, 
(ü) közös megállapodással, 
(iii) a Szolgáltató működési engedélyének visszavonásával, 
(iv) ha a Fenntartó a kötelező feladatainak működtetését más formában kívánja 

biztosí taní. 

6.3. A Szolgáltató köteles a Feladat-ellátási Szerződés megszűnésekor az általa kezelt és 
nyilvántartott adatokat hiánytalanul átadni a Fenntartónak, illetőleg a Fenntartó által 
kijelölt szervezeti egységnek. 

VII. Rendkívüli felmondás 

7.1. A Feladat-ellátási Szerződés súlyos megszegése esetén a Fenntartó, vagy a Szolgáltató 
a másik Félhez intézett, ajánlott, tértivevényes levélben elküldött nyilatkozattal a 
Feladat-ellátási Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a Záróleltár határidejének 
tűzésével (a továbbiakban: "Rendkívüli Felmondás"). 

7.2. A Fenntartó számára a Rendkívüli Felmondás oka lehet különösen, ha a Szolgáltató: 

(i) a Szolgáltató a kerületgondnoksági és településüzemeltetési, valamint a 
térfigyelő rendszer működtetési feladatok ellátását bármilyen neki felróható 
okból szünetelteti, vagy megszünteti, 

(ü) nem teljesíti a Feladat-ellátási szerződésben írt határidőre a működési 

engedélyhez szükséges tárgyi és személyi minimumfeltételeket, 
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(iii) a Fenntartó felszólítása ellenére megszegi a Feladat-ellátási Szerződésben 
meghatározott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét, 

(iv) a Fenntartó felszólítása ellenére nem tartja be a működésére vonatkozó 
szabályzato kat, 

(v) nem teljesíti hatvan (60) napon túli lejárt tartozásait és a csődeljárásról és a 
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27. § (2-3) bekezdése 
szerinti fizetésképtelensége fenyeget, 

7.3. Felmondás estén a Fenntartó és a Szolgáltató a felmondási jogát jogszerűen gyakorló 
Fél által meghatározott időpontban leltárt vesznek fel (a továbbiakban: "Záróleltár") 
és a Záróleltár szerint megállapított: 

(i) a Szolgáltató tulajdonában álló Tárgyi Eszközök és készlet beszerzési értéken, 
(ü) legalább a Szolgáltató hatályos működési engedélye szerint a hatályos 

jogszabál y okban meghatározott tárgyi minimumfeltételeknek megfelelő 

eszközállomány könyv szerinti értéken és 
(iii) a Szolgáltató informatikai rendszere (hardware és software) könyv szerinti 

értéken 

(a továbbiakban együttesen: "Záróleltár Érték") a Fenntartó tulajdonába száll és erről 
a Szolgáltató és a Fenntartó képviselői jegyzőkönyvet (a továbbiakban: "Záróleltár 
Jegyzőkönyv") vesznek fel. 

7.4. Felmondás esetén a Szolgáltató a Feladat-ellátási Szerződésben foglaltak szerint a 
Záróleltár napjáig köteles teljesíteni. 

7.5. A Feladat-ellátási szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése 
esetén a Fenntartó a kerületgondnoksági és településüzemeltetési, valamint a 
térfigyelő rendszer működtetési kötelezettségéből adódóan az ellátás folyamatos 
biztosításáról a Fenntartó köteles gondoskodni. 

7.6. Felmondás esetén a Záróleltár napján a Szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló dolgozókkal a Fenntartó - az által kijelölt szervezeti kereteken 
belül, - Fenntartó munkavégzésre irányuló jogviszonyt köteles létesíteni, és köteles 
minden juttatást az érintett dolgozóknak megadni. 

VIII. A Feladat-ellátási Szerződés, vagy teljesítése megszüntetésének és megszűnésének 
más esetei 

8.1. A Feladat-ellátási Szerződés közös megállapodással történő megszunese esetén a 
Feladat-ellátási Szerződés VII. fejezetében írtakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a Záróleltár napját a Szolgáltató és a Fenntartó közösen állapítják meg. 

A Feladat-ellátási Szerződés közös megállapodással történő megszűnése esetén a 
Szolgáltató köteles a Feladat-ellátási Szerződést teljesíteni a Záróleltár napjáig. 

8.2. Ha a Szolgáltató azért szűnik meg jogutód nélkül, mert a Fenntartó az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ("Áht.") alapján megszünteti, és a 
jelen szerződésben foglalt feladatainak ellátására új szervezetet hoz létre, a Feladat-
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ellátási Szerződés nem szűnik, meg, hanem a Feladat -ellátási Szerződés 

vonatkozásában a létrejött új szervezet a Szolgáltató jogutódjának tekintendő. 

8.3. Ha a Feladat-ellátási Szerződés azért szűnik meg, mert a Szolgáltató működési 
engedélyét az illetékes hatóság visszavonta, a Feladat-ellátási Szerződés VII. 
fejezetében írtakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Záróleltár napja a 
működési engedély visszavonásáról szóló határozat, vagy annak bírósági 
megtámadása esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napja. 

A Feladat-ellátási Szerződés ezen okból történő megszűnése esetén a Szolgáltató 
köteles a Feladat-ellátási szerződést teljesíteni a Záróleltár napjáig. 

IX. Vegyes rendelkezések 

9.1. A Feladat-ellátási Szerződés tartalmahatálybalépésétől közérdekű adat. 

9.2. A Feladat-ellátási Szerződés irányadó joga amindenkor hatályos magyar jog. 

9.3. A Szerződő Felek a Feladat-ellátási Szerződésből eredő jogvitáikkal kapcsolatosan 
alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság eljárásának. 

9.4. A jelen egységes szerkezetbe foglalt Feladat-ellátási Szerződés hatályba lépésével 
egyidejűleg minden korábbi szerződésmódosítás hatályát veszti. 

Alulírott Szerződő Felek a jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Feladat
ellátási Szerződést elolvasták, tartalmát együttesen értelmezték, s azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyező jognyilatkozatot, helybenhagyó hatállyal, aláírják. 

Budapesten, 2013. április" ... ". napján 

Kovács Róbert polgármester 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önk. 

Fenntartó képviseletében 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly dr. Boldog Krisztina 
aljegyző jogtanácsos 

Hancz Sándor ügyvezető igazgató 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
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Szolgáltató képviseletében 

Ellen jegyzem: 

dr. Nemes Dénes 
ügyvéd 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS, 

amely et_~yrészról 

a Budapest Főváros X. Kendet Köbáttyai: Önkorminyzat (11 02 Budapest, ~z(.!m 
Liis7.ló tér 29.) ké:pvisde:tében dj~iró Róbert pcJlgánncster, mint fenntartó (a továbbiakban 

,,Fenntartó''), 

a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnokdgi és Telepillési.i.zemeltetési Nott-profit 
Közhaszn ú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1 107 Budapes r, 13asa utca 
cég}egyzékszáma: Ol - 09 - 898.8tH, ad6szárna: 14324130 - 2 -42) képviseletében 
Sándor üg::rvezett\ mJnt szolg:áltató továbbiakban ,.SzoJgáltató", együttc~en "Szer:ződő 
Felek") kbzött jött :tz alábbi fdtetdekkel, a megjeklit helyen napore 

Preambuh.un 

Szerzódó Felek rögzítik, hogy a Budnpest .Kerű1et Kőbányai Önkorminvzat 
Képviselőtestiilete megsziinter.te ll KéJbányai Szociális Foglalkozt.>tt6t, mint kiJhségvetési 
intézmenyét, az 1990. évi L:X.'V. törvény ("Ö tv.") 8. §-ának (l) bekezdésében foglalt kütelezó 
feladamit az~ 1992. évi IL tön·ény ("Áht!') 8~. ~91/A. alapján 2008. április 17. n:.<pián 
alapított KOK.ERT K6bányai Kerületgondnokst\gl és Telepillésüzet't1eltetésí Non-profit Korlátolt 
Felelősségű Társaság útián látja el 2008. Június h<nrimak 01. naprátóL A feladatok folyam.<ttosa 
ellátása érdekében a Fenntartó a Szoigálta.tó a jogdőd jogutód nH.tnk::uíltató közőrt 
lefolytatták a kiílönös munkaügyi jogutódrási eljáe,1st, a Fenntartó a SzolgáltHtÓ 
szerződésr kötött a feladaH:Uátáshoz kapcsolódó ingatlanvagyon ke:;leJ,~sí'~re. 

I. A Fela.da.t-ellát::ísi Szer:ződés tárgya 

1.1. A Szcrzódő Feld\: megállapodnak abban, hogy az R §"'ának bekezdésében 
nevesített egyes kötelező önkmmányzan feladatok ellátására Fdadat-ellát~ísi Szerz<)dést 

1.2. 

kötnek. 

A Feladat~elft.ltá..-i J alaf!,itiu d S:~o{'gtiitatá d/ll;l e!Mtandti ji:!.ulttt(!l:;, 
(2) /Jekezdhilnm fogidlt iinkomuÍI!l'Z(J/i fi:ladatokhoz 
jogszabá!,vokban, .(gr küMniisen a Plmntarüi muie/tJ!iJttJeu, 

/Jiupitó Okintttíban _hgl1/t szabtífyok alap.Jiin: 

(i) a hdj.i kiizüriilt!le/..~ jí•tmfm1ti.rtibatt: 

Af . o " , ' 1.11 v,.t'. q. J ·4fhNZ 1 j -

a mindr:nle{lf' 
114ám;it:t a Szofgti!tatti 

• tYttkaf7!1tÍ!l}:;pti koiferii!t'tfl"., parkol.;;, jiit.rziíterek pürf~{g,íií is .~)'fJ!?JtJJt'tltesitiJr, 
zoidfeliili!íi J::.tu'ÍJtmlilrMJa: 

• 
• 
• 



• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

wtlzttlb!Ji 

• 
(iii,) ~"'1 lf (J 

• Ö nkomJdJ:yzati 

• I!lrt~tUú .rzumil 

• Ktt!Vüiiriilék .rtf!ftllle 

• Ku{)Yliiriílék gpf!jttfk 

• 
• ln!t!:::piilfV(log}~ZiktJ~(tatú.r; 

• Kiizirdekiif«fflallt:oztards. 

(t:ij /l kiizbi':(jrmJ4.g he!yij(!ladatm'bfut: 
• Tirfigrelif rr:nds::;pr fln;•tuj',rttM:lrr. 

1.3. A Szolgáltat6 kötelezettséget v~Ulal továbbá az alábbiakra: 

(i} A Feladat-ellátási hut:ályba tépését6l biztosí~a u feladatok ellátásihoz 
mindenkor szükséges személn tirgvi feltételeket, .. .,..; 

(ü) A feladatok ellMásához sziikségcs engedélyeket beszerzi, i< műk(}dése sotán 
biztosítja. 

U. A Fdadat-eJlátási szerződés időtartama 

2.1. A Feladat-ellátási Sz<.~t:zódé$ h:wirozatian időre ji::in létre. 



KÓ!<ERT 

2.2. Fe1axl.at~ellátási 

hatályha lépésének nrtpja. 

iJ6tarrarnának 

HI. A Szolgiltató, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat 
ellátásának előirásai 

A Szolgáltató a Febdat-cllátási a vele munkaviszonyb::m, illetőleg lHI.<H<~«vcu•~..:.'"''' 
idnyuló jogviszonyban ;illó, a hatályos jogszab:ilyokban m.indenkor dóirt szakképesítéssel, 
és I:,ryakorlattal renddkt~ző szakemberek tdjes(tL 

IV. Egyiittmíiködési feJtételek 

4.'1. A Szerzódő Felek kötelezettséget v;lllatnak arra, hogy a fehldntelh1tás >;Cl'-'""'"'~;;"'~ 
elliitá!Ü teljesítése sodn együttmúködnek egymás;;al. 

4.2. A Szolgált11tÓ mindenkori m6ködési engedélyében megh:uuozott rdephclyen a mukődési 
feltételeket - a 111indenkot hatályos jogszabályok keretei kőzött - ~· Szo1gáltatú belsó 

sznbályz.-ttai határozzák meg. 

5.1. 

V. A Szerződő Felek egyéb járulékos kötelezettségei 

A Szolg:Htató k6tdes a Fenntartó évente 
vagyomnérlegét) illt·tve ha1adékt~t1anul bejdentem hatvan 

lH:terjeszH:ni pénzügyl 
napon túli k:jiu::t uu''"'''·''""'"L 

5.2. A Szolgáltnt6 v:1llalja, hogy folyamaros szakmai ellenórzé'Si leheróséget biztosit a 

Fenntartó számára. 

5.3. A Szo1gáltató kötelezettséget vállal 11.rra, hogy a működési rendjére Yomu.lmzó 
szabályzatokat folyamatmmn karbam:u:tjrL 

5.4. A Szolgáltató a Feladat-ellátást S:zerzódésbeü meghatározott feladatok e.llátásá:ta további 
szer:ződést köthet a mindenkor batalyos jogszabúlyok alap}im, a Fenntarto eUízetes 

jóváhagy~háv:tL 

VI. A Fdadat-ellátási Szer.Li'Sdés megsziinése, megszüntetése 

6.1. A Feladat:-ellát!isi Szerz<3dés, teljesitésének bá.11.ndy okbbl vató megszű.nése vagy 
megszüntetése nem eredményezheti a foly:m11ttos fehldatdHitás veszélyeztdését, :t 

múkódése egy napig sem szünetelhet 

6.2. A Fcladat-elL-í.tlisi Szerzódés megszúnik: 

te.fldkivi.'íli feimondással, 
(ii) megállapodassal, 
(ill) a Szo!gáltató tm'ík6dési engedélyének 'lrn;<::·I11\f,nn,'\;;,rv 

J 



6.3. 

(h/1 ha a Fenntartó ;1 fd:td:l!:aii1ak rnűködtetését kivánja 

A a fdadat-cllátási 
tlvilvámartott ;;,ulntokat hiánytalanul 
kijell)lt szerve:zcti 

\'11. Rendldvüli felmondás 

az álra1a kezdt 
illetr)leg a Fenntartó áh:ai 

7 .1. A Feladat-ellát;1si Szerzódés súlyos a a Szolg:iltató a 
másik Féll1ez intézett~ ajánlott, levélben elkűldött nyilatkozattal ;,1 Feladat· 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

ellátási Szerzódést azonnali hatáUyal felmondhatja a Záróleltár t:Uzésévet (a 
tov<1 bbiakban: ,.Rendkíviili Felmondás"), 

A Penntarró számára a Rendkivi.ilí Felmondás lehet 

(i) a Szolgáttató a kcxületgondnoksagi teJepűlésüu:n1eltetésL valamim a térfigye!ó 
rt•ndszer működtetési fdaciatok eU~itását bármilyen neki felróhatt1 nkból 

szünetdtcti. vagy megszünted, 
(ii) a Femttartó fdsz6litása ellenére megszegi a Pehu.l:u-ellátási Szt~rződésbcn 

meghatározott együttmúk~idésí tájékoztatás! 
(iii) a Fenntartil fdszóiítása dlcnéxe nem tanja be a m(iködésére vonatkr.,zó 

szabályzatokat, 
(iv) nem teljesíti hatvan tuli tej~1rt tanoz:isait a cs6ddj:hásr<)l, 

felszámolást eljánisról és 11)91. XLIX. törvény . § 
oe~ke;r.ctt:se szerinti flZttésképtdensége fenyeget, 

Fehi'H.mdis cstén a Fenntartó a Szolg:iltató a fdmomhtsi Jog:át 
aira! meghatilmzott idt:)pontban lelnirt vesznek fel (a tov;1bbiakban: 

gy~tkorl(, Féi 
,.Záróldtár") a. 

Zi:tóldt:ir szerit1t megállapított: 

(i) 
(ii) 

a Szolg:iltató tulajdonában álló T:l.rgy1 készlet beszerzés1 
legalább a Szolg}í.ltató hatályos múködési engedélye szerint !t hatálvos 
jogszabályokban meghatározott tnininmmfdtételeknek tnegfeld!S 
cszközillomány könyv szetinti értéken 
a Szolg1Ut.ató infon:natikru: rendszere (hardware 

~ . (iii) szerinti értéken 

(a továbbiakban együttesen; "Zaróleltár .Érték'') a Fenntartó tuhtjdom'ibu. szill er:r6l a 
Szolgáltató a Fenntartó képviselói jegyzőkönyvet (a toYibbiakban: ,,Zá.tóleitár 

Jegyzőkönyv") vesznek fel. . 

Felmondás esdén a 5:.wlgáltató a Feladat-e!l:ícisi Szt:rLódésben foglaltak sr.ecint a 

Záróleltár napjáig köteles teljesitenl. 

A Feladat-etlátási bármely okból tortenn •.ragy rnegszümetése 
eseté:n a Fenntartó a ke.rületgondnoksági településüzemelretesi, valamint a térfigyelő 
rendszer múkődtetcsi kötelezettségéből adc'Jdóan az ellátás folyamatos bizt<.)sitas•iról a 

Fenntartó köteles gondoskoJni 



Kic 

rninden 

7.6. Felmondás a Záróleltár naptin :t S:zotg~Htatóva1 
:Ulo dolgozókkal a Fennt:u:t1-1 -az ~Utal kijelölt 

Fenntartó munkavégzésrt;> 
juttan1st az érin!'ett dolgozóknak meg:1dni. 

VIIl. A Feladat-ellátási Szerz()dés., vagy teljesitése megszüutetésének és nu~gszünésének 
más esetei 

8.1. :\ Feladat-ellát::isi ~:z~ctz·0<1<:s 
ellátisi 

mcg:illapodással történó megsz(ínése a Fel:t~<h1t-
irtakat kdl alkaltnazni, a 

:\ Feladat-eilátási Szerzódés meg:ilbpodzissal 
teljesiteni a r .a.u>lc •. ca• 

8.2. jogutód nélkül, mert a Fenntartó az államházt:artásról 
törvény (,),bt!') alapj~n :t kerületgondnokság 

településűzemelteté:; feladatainak e.llát;ís:íra úí szervezetet hoz létre, a Fdadat-ellátási 
Szerz<Sdés nem szúnik, hanem a fdadat-dhitási vonatkozasiban a 
lérxej('m új su::rve:zct a jogutód}áruik tekintendő. 

8.3. Ha n Fdadat-ell."it:isi azért sz:únik mer:t a S:wlgiiltató r .. :n:iködéiii engedélyet 
az illetékes haróság vissz:wontZ~, a Felndat-ellátási 'illi. fejezerében ittalmt azzal 
:tz eltéréssel kellalk.alrna:.m.i, a Z:íróleltár napja a múk6dési engedély '"lsszavomisár6I 
szól6 h:tt:itrozat, <Hlllak bírósági megtámad:isu e:;etén a ítélet jogerőre 
enu.~lkcdésének napj;L 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

A Fdadat-ellátási Szerz6dés ezen okból történe} rnegszúnése 
Feladat-clhitisi teljesíteni a Záróleltár napjáig. 

IX. V egyes rendelkezések 

A Szerzódó Felek a Fel:u.ht-dhitási Szerzódé~::t)()l ereuó jogvit:likl<.'lt kapcsolatosan alávetik 
mngnkat a hatáskönd renddke:zó illetékes biróság dj;1riisának 

/ljeletJ Felutfat-dUtcíxi 
2008. mcyita :UI-dn !ltJ1.!j(itt iJ J.•m••hil'''' 

fdadatelkitá.ri .··'"•'""'"'<~·' 



KÖJ<ERT Közhas:zm1 K fr. 

r\Julirott~ Szc.rzód.S Felek, a jelen Fdad.·u::-ellátást Szcrz<)dést eloh·ast:ik, tartaltnit 
együttesen ~rtdmczték, s azt, mmt akaratukkal m:indcnben iognyilatkozatot, 
hd-rbenhagyó hat:illynl" al'ÍirJrik 

' ~ • ,. ,. ,. < r ' • ~; ,' ~:~o :r''" • • • < f: : ~ ~ • • ~ ~. "' 
Koviics Ró ben fH>~~c$ter .· 

Budapest Féh·áms Kerület Önk. 
Fcrmtart6 kepvisderében 

Ellenjegyezte dr. Kr.iszti:í.n · 
megbizis:iból 

Piin~né Csern:'tlnr:lttt 1 t 
ttodavezetn 

Szakmm. JOg! szignMó: 

li 
;t 

Heg~Wr{,lrul}· 
aljegyző 

Hancz Sándor 
I'(' I"ER'f T .• -b. . !'d ,.. 'L'f .t'- )~'-.. · ~'"o· anya: t -:on-prout r'-. L 

Szolg:iltatú kérJviseletében 

Ellen jegyzem: 
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FELADAT~I~LLÁ T.ÁSl SZERZÓDÉS MÓUOSiTÁSA 

amely a Hudapest Fő.,.áros X. Kt•riilet Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 
1102 Budapest, Szent László tér PIR 73 573 adószáma: 15735739~2-42) 

képviseleteben e~iáró Kovács Róbert polgármester mint önkormányzat (a továbbiakban: 
Fenntartó). 

másrészről a KÖKERT Kőbán)'ai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési Non
profit Közbasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1107 Budapest. Basa utca l.. 
cégjegyzékszárna: 01 -09~898.803. adószáma: 14324130-2-42) képviseletében eljáró Hancz 
Sándor Ugyvezető igazgató mint társaság továbbiakban: Szolgáltató, e~ryürtescn: Szer.d)dő 
Felek) között jött létre az alábbi Ii!ltételekkeL a megjelölt helyen és napon; 

Szerződö Felek a közöttük 201 L július l L napján létrejölt FeladaH~llátási Szerződés (a 
továbbiakban: Alapsz.erződés) pomjait az ~llábbiak szerint rnódositiák: 

1. Az Alapszerzödés L fejezete 1 pontja 

a. (i) alpon~ia két új francia bekezdéssel egészül ki: ., eg;·r~1·ári rirágok kiülteJése , .. 
.. Itiszáradt j(ik kivágása ". 

h. (ív) alpon~jának második bekezdése .. lakókiiziisxég kerts::épiu!se. közdsségi 
kertek ''-rcíl ,. kozterilletek s;épl!tJse a !ttkosság bevonásával "-ra módasuL 

c. (vl alpúntjának az inthmén.vi fóglalktctatúsra wmatkoza más:odik fram.:ia 
bekezdése Wrlésre kerül. 

2. Az. Alapszerződés VIII. fejezete 8.2. pontjában a jog$zabdJyi hivatkozás az !992. évi 
XXXVIII. törvénv hatályon kivül helvezésére tig',telenunel módosuL a:: államházfarfásrál 

<l ..,. Af' _._.., '" 

s::óló 201 J. t!1·i CYCT törvény ( .. iJit. ·:.J rörvényi hivatko:úsra. 

3. Jelen szerzödésmódosüii"' a Szcrzödö Felek között 201 L július ! L napján létr~jött 
közbasznú szerzödés: (a továbbiakban: alapszcrzödés) rész~ és au"al együtt érvényes .. ~ 
alapszerződés irt nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

Szerződő Felek a jelen szerzödésmódositást elolvast1.1k, tartalmát együttesen értelmeztük. és 
m1nt akaratunkkal mindenben megegyező jognyilatkozatot. helybenhagyó ~atállyal [nuk al:.L 

Budapesten, 2012. április 
"f 

~..-...\.\ 
Kovacs Róbert polgármester 

Budapest Főváros X. Kerület Köbányai 
Önkormányzat 

Pándiné Csemák Margit 
Trodavezct<1 

Szak!f,ai és jogi szígn~lö: 
l ')i l ~. . ·. 

Heg~(JÍis K~oly dr. B<ild9~ Krkttina 
alj egy;! 

Hancz. Sándor ügyvezető igazgató 
KÖKERT Kőbányai Non~pmfit Közhasznú Kft. 


