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Tisztelt Képviselőtestület!

A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesületet 2005. július  13. napja  óta működik, mint kiemelten 
közhasznú  szervezet.  Az  Egyesületet  a  Képviselőtestület  386/2005.  (XI.08.)  határozatával 
közérdekű célúnak  minősítette  és tevékenységét támogatási  szerződések keretében támogatta 
tekintettel arra, hogy az következetes és töretlen színvonalú  szolgáltatást biztosít.

Lukács Emília,  mint az Egyesület elnöke, azzal a kéréssel fordult  az Önkormányzathoz,  hogy 
a  szervezet  közhasznú  tevékenységének  megfelelő  színvonalú  ellátása  céljából  az 
Önkormányzat  kössön  az Egyesülettel  közszolgáltatási  szerződést a 2014. december  31-ig 
tartó időtartamra.

A helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdése  szerint  a 
települési  önkormányzat  feladata  a  helyi  közszolgáltatások  körében  különösen  a 
közművelődési,  tudományos,  művészeti  tevékenység  támogatása.  E  feladata  ellátásának 
mértékét és módját a lakosság igényei alapján,  anyagi lehetőségeitől  függően állapítja  meg.

A muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és a  közművelődésről  szóló 
1997. évi  CXL.  törvény  76. §-a szerint  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  Képviselőtestületének  az  önkormányzat  közművelődési 
feladatairól  szóló  31/2003.  (IX.08.)  rendelete  4.  § (1)  és  (2)  bekezdései  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. 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.

A  közszolgáltatási  szerződés  fogalmát  és  feltételeit  az  egyesülési  jogról,  a közhasznú 
jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi 
CLXXV. törvény  szabályozza.  A szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII.  törvény  19.  §  (3)  bekezdése  szerint  az Önkormányzatnak  nem  kell  közbeszerzési 
eljárást lefolytatnia.

Az  Egyesület  megítélése  szerint,  jövője  szempontjából  döntő  jelentőségű  lesz  a 
közszolgáltatási  szerződés  az  Önkormányzattal  történő  megkötése,  főként  azért,  mert 
számukra jelenleg  ez lenne az önkormányzati  támogatás leghatékonyabb formája.

Fentiek  alapján  javaslom  a  Tisztelt  Képviselőtestületnek,  hogy  Ferencvárosi  Helytörténeti 
Egyesülettel a közszolgáltatási szerződést 2.538.000,- Ft/ év összegben kösse meg.



A  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő- testületének 
Szervezeti  és  Működési Szabályzatáról  szóló  28/2011.  (X.11.) rendelete  3.§ (3)  bekezdése 
alapján a közszolgáltatási szerződés megkötéséről a Képviselőtestület  dönt.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. február 07.

dr. Bácskai János s.k.
    polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX.  kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt, 
hogy

1.  A  Ferencvárosi  Helytörténeti  Egyesülettel  a  kerület  helytörténeti  hagyományainak 
ápolására,  a helytörténeti  értékek  feltárására,  gyűjtésére, dokumentálására  bruttó  2.538.000,- 
Ft/ év összegben közszolgáltatási szerződést köt.

2. Felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés aláírásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 1. pont: 2012.02.16.

2. pont: 2012. évi költségvetés elfogadását követő 15. nap



KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  (törzskönyvi  azonosító  szám: 
735726, székhely:  1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 
12001008-00170290-00100006,  képviseletében:  dr.  Bácskai  János  polgármester),  a 
továbbiakban: Önkormányzat

másrészről a
Ferencvárosi  Helytörténeti  Egyesület (nyilv.  szám:  11582.,  székhely:  1092  Budapest, 
Ráday  u.  18.,  adószám:  18255391-1-43,  bankszámlaszám:  11709002-20125882, 
képviseletében: Lukács Emília elnök), a továbbiakban: Egyesület

között a mai napon az alábbi feltételek  szerint:

1. Előzmények

A helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdése  szerint  a 
települési  önkormányzat  feladata  a  helyi  közszolgáltatások  körében  különösen  a 
közművelődési,  tudományos,  művészeti  tevékenység  támogatása.  E  feladata  ellátásának 
mértékét és módját a lakosság igényei alapján,  anyagi lehetőségeitől  függően állapítja  meg.

A muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és a  közművelődésről  szóló 
1997. évi  CXL.  törvény  76. §-a szerint  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  Képviselőtestületének  az  önkormányzat  közművelődési 
feladatairól  szóló  31/2003.  (IX.08.)  rendelete  4.  § (1)  és  (2)  bekezdései  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. 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.

2. A szerződés tárgya

2.1.  Az  Önkormányzat  átadja,  az  Egyesület  pedig  vállalja  a  muzeális  intézményekről,  a 
nyilvános  könyvtári  ellátásról és a közművelődésről szóló  1997. évi CXL.  törvény  76. § (2) 
bekezdés  b)  pontjában,  illetve  Ferencváros  Önkormányzat  Képviselőtestületének  az 
önkormányzat  közművelődési feladatairól szóló  31/2003. (IX.08.) rendelete 4.§ (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott  közszolgáltatás ellátását.

Jogi és Pályázati Iroda:



2.2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen közszolgáltatási szerződés célja a közfeladat hatékony 
és jó minőségben történő ellátása.

3. A szerződés időtartama

Felek  a  jelen  szerződést  határozott  időre,  annak  mindkét  fél  általi  aláírása  napjától
2014. december 31. napjáig  kötik.  Felek  rögzítik,  hogy  Egyesület  a jelen  közszolgáltatási 
szerződésben  foglalt  feladatokat  a  szerződés  megkötéséig  folyamatosan  ellátta,  így  a 
szerződés  megkötésének  időpontjától  függetlenül  tevékenységét  egész  évre  vonatkozóan 
finanszíroza.

4. A közszolgáltatás finanszírozásának feltételei

4.1. Az Egyesület részére a jelen szerződésben meghatározott  feladatok végrehajtásához és az 
ahhoz szükséges működési kiadások fedezetére  az Önkormányzat  évente  bruttó  2.538.000,- 
Ft, azaz kettőmillió-ötszázharmincnyolcezer forint  összeget biztosít  oly módon, hogy az éves 
összeg időarányos része negyedévente kerül kifizetésre az alábbi ütemezés szerint.

1. ütem: január 1  – március 31.      időszakra: 634.500,- Ft
2. ütem: április  1  – június 30.         időszakra: 634.500,- Ft
3. ütem: július  1   – szeptember 30. időszakra: 634.500,- Ft
4. ütem: október1 – december 31.   időszakra: 634.500,- Ft

4.2.  Az  Egyesület  minden  negyedévet  követően,  az  adott  negyedévre  vonatkozóan  az 
Önkormányzat  által  kiállított  teljesítésigazolás  alapján  számlát  nyújt  be  az  Önkormányzat 
részére.  Teljesítésigazolásra  Önkormányzat  képviseletében  a  kapcsolattartó  jogosult. 
Amennyiben  számlakifogás  nem merül  fel,  az  Önkormányzat  a  számla  ellenértékét annak 
átvételét  követő 30 napon belül átutalással teljesíti.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1. Az Egyesület közszolgáltatási tevékenységét köteles a jogszabályi  előírásoknak és a saját 
szervezeti  és működési szabályzatának  megfelelően,  gazdaságosan  és költséghatékonyan  és 
elvárható gondossággal ellátni.

5.2.  Az  Egyesület  köteles  a  finanszírozás  éves  összegét  kizárólag  a  jelen  szerződésben 
meghatározott  feladatai  megvalósításával közvetlenül  kapcsolatos kiadásokra  az adott évben 
felhasználni.

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.

6. A finanszírozás elszámolása

6.1.  Az  Egyesület  köteles  az  adott  évre  vonatkozó  finanszírozási  összeg  felhasználásáról 
minden  következő  év  január  31.  napjáig  szakmai  és  pénzügyi  beszámolót  készíteni 
Önkormányzat részére. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:

• szakmai beszámolót:  szakmai értékelést a feladatok megvalósulásáról,
• jelen  szerződésben  meghatározott  elszámolási  szabályoknak  megfelelően  elkészített 

pénzügyi  beszámolót:  elszámolást,  a  felmerült  költségek  tételes  felsorolását 
(szerződések, számlák  és egyéb bizonylatok alapján összesítve),

• az  Egyesület  képviselőjének  cégszerű  aláírásával  ellátott  teljességi  nyilatkozatot, 
amelyben  büntetőjogi  felelőssége  tudatában  kijelenti,  hogy  minden  adatot  az 
Önkormányzat rendelkezésére  bocsátott, az alapbizonylatok  az Egyesület elszámolási 
nyilvántartásában  megtalálhatóak  és azok  a  hatályos jogszabályoknak  megfelelően 
kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre.

6.2. Az Egyesület  a finanszírozás felhasználásáról  a nevére  kiállított  számlákkal (bérjellegű  
kiadások esetén megbízási  szerződéssel,  számfejtési  bizonylattal)  számol el,  melyből  csak a 
ténylegesen  felmerült,  igazolható,  a finanszírozott feladatoknak megfelelő  költségek  vehetők 
figyelembe.

6.3. Átutalással  teljesített  kiadások  esetén a  kapcsolódó  bankszámla-kivonat,  készpénzben 
teljesített  kiadások  esetén  pedig  a  kapcsolódó  pénztárbizonylat  csatolása  is  szükséges  a 
pénzügyi teljesítés igazolása céljából.

6.4.  Egyesületnek  az  eredeti  bizonylatokra  minden  esetben  rá  kell  vezetnie  a  következő 
szöveget:  „2.538.000,-  Ft  összegű,  Bp.  Főv.  IX.  Ker.  Ferencváros  Önkormányzata  
közszolgáltatási  feladatok  ellátásának  elszámolására  felhasználva”.  Az  e szöveggel  ellátott 
eredeti bizonylatokról a támogatott másolatot készít,  ezt  követően a másolaton feltünteti,  hogy 
az az eredetivel  mindenben  megegyezik.  A hitelesített  másolatot  az  Egyesület  képviselője 
dátumozza,  aláírásával és pecsétjével látja  el és azok az összesítő lap  kíséretében a pénzügyi 
beszámoló  részét kell képezik.

6.5. A beszámoló  benyújtását  követő  60 napon belül  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.

6.6. 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  finanszírozás  összegének 
visszafizetésére és jogosult  a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.



7. A szerződés megszűnése

7.1. Bármelyik  fél,  60 napos felmondási idő  mellett  jogosult  a szerződés indokolás nélkül 
történő rendes felmondására.

7.2.  Önkormányzat  a  szerződés  azonali  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 (lásd. 6.6. pont).

7.3.  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.

7.4. A szerződés megszűnik,  amennyiben  az  Egyesület  közhasznú  jogállását  elveszíti  és  a 
közhasznúsági  nyilvántartásból  törlésre  kerül.  Az  Egyesület  a  közhasznú  jogállásának 
megszűnéséről,  valamint  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  
szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  75.  §  (5) 
bekezdése alapján  az  e  törvénynek  megfelelő  közhasznúsági  nyilvántartásba  vételéről  az 
Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni köteles.

8. Kapcsolattartás, adatszolgáltatás

8.1. Önkormányzat részéről kapcsolattartásra jogosult  személy:
név: dr. Bácskai János polgármester
cím: 210-6506
telefonszám: 210-6901
e-mail:  polgarmester@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.  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.  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  1959.  évi  IV.  törvény,  a  muzeális  
intézményekről,  a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  1997. évi  CXL. 
törvény,  a közhasznú jogállásról,  valamint  a civil  szervezetek  működéséről  és támogatásáról 
szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény,  Ferencváros  Önkormányzat  Képviselőtestületének  az 
önkormányzat  közművelődési  feladatairól  szóló  31/2003.  (IX.08.)  rendelete és  az  egyéb 
vonatkozó jogszabályok  az irányadók.

9.3. Szerződő Felek a szerződést elolvasták, megértették és azt, mint  akaratukkal mindenben 
egyezőt írják alá.

Budapest, …………………..

…………………………….
dr. Bácskai János polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata

…………………………….
Lukács Emília  elnök

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület

Pénzügyileg  ellenjegyzem:

…………………………….
Nyeste Marianna
irodavezető


