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Tisztelt Képviselő-testület!
Lukács Emília, a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke
2015. januárjában közszolgáltatási szerződés megkötése tárgyában kérelemmel (1. sz.
melléklet) fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához.
Az Egyesület 2005. július 13. napja óta működő közhasznú szervezet, mely az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) hatálybalépését megelőzően
kiemelten közhasznú jogállással rendelkezett.
Az Egyesületet az Önkormányzat Képviselő-testülete 386/2005. (XI.08.) sz. határozatával
közérdekű célúnak minősítette és tevékenységét támogatási szerződések keretében támogatta,
majd 92/2012. (II.16.) sz. határozatával úgy döntött, hogy – a kerület helytörténeti
hagyományainak ápolására, a helytörténeti értékek feltárására, gyűjtésére, dokumentálására
bruttó 2.538.000,- Ft/ év összegben – közszolgáltatási szerződést köt az Egyesülettel.
A közszolgáltatási szerződés határozott időtartamra, 2012. március 7-től 2014. december 31ig került megkötésre. Az Egyesület a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeit
minden évben maradéktalanul teljesítette, a benyújtott beszámoló és elszámolás minden
évben elfogadásra került Önkormányzat részéről.
Az Egyesület tevékenysége az alapítása óta eltelt tíz évben töretlen és hiteles. Ferencvárosban
a helytörténeti oktatást szervezeti keretek közé emelte, sokszinű 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 elnöke kérelmében a közszolgáltatási szerződés újbóli megkötését
kezdeményezi bruttó 3 millió Ft összegű közszolgáltatási díj nyújtásának igényével, a
szervezet közhasznú tevékenységének megfelelő színvonalú ellátása céljából.
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 31/2003. (IX.08.) sz. rendelet 4. § (1) és
(2) bekezdései értelmében 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 a Civil tv. szabályozza. A Civil tv. 35. §
(1) bekezdése értelmében civil szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv
közszolgáltatási szerződést kizárólag akkor köthet, ha a civil szervezet közhasznú jogállású.
Az Egyesület rendelkezik a Civil tv. által megkívánt közhasznú jogállással. (2. sz. melléklet)
A szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 120. § c) pontja
szerint az Önkormányzatnak nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia.
Az Egyesület megítélése szerint, jövője szempontjából döntő jelentőségű a közszolgáltatási
szerződés Önkormányzattal történő újbóli megkötése, mert az Egyesület számára jelenleg ez
az önkormányzati támogatás leghatékonyabb formája.
Fentiek alapján, továbbá tekintettel arra, hogy az Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 3.§ (3) bekezdése
alapján a közszolgáltatási szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt, javaslom a
Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Egyesülettel a közszolgáltatási szerződést kösse meg
2015. december 31. napjáig terjedő időszakra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Melléklet:
1. számú: Egyesület kérelme
2. számú: Közhasznú jogállást igazoló dokumentumok
3. számú: Közszolgáltatási szerződés-tervezet
Budapest, 2015. március 3.

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

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………..,- Ft
összegben 2015. december 31. napjáig közszolgáltatási szerződést köt.
Határidő:
Felelős:

2015. március 19.
dr. Bácskai János polgármester

2. Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon jelen előterjesztés 3. számú mellékletét
képező közszolgáltatási szerződés aláírásáról.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 nap
dr. Bácskai János polgármester

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
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: 12001008-00170290-00100006, 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
…/2015. (…) 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)
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 2015. 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 a 2015. évben bruttó
………..,- Ft, azaz ……….. 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: ………..,- Ft
2. ütem: április 1 – június 30.
időszakra: ………..,- Ft
3. ütem: július 1 – szeptember 30. időszakra: ………..,- Ft
4. ütem: október 1 – december 31. időszakra: ………..,- Ft
4.2. Az Egyesület minden negyedévet követően, az adott negyedévre vonatkozóan 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.
4.3. Az Egyesület köteles a finanszírozás éves összegét kizárólag a jelen szerződésben
meghatározott feladatai megvalósításával közvetlenül kapcsolatos kiadásokra az adott évben
felhasználni.
5. Felek jogai és kötelezettségei
5.1. Az Egyesület jelen szerződésben vállalt szolgáltatások nyújtását térítésmentesen végzi a
szolgáltatást igénybe venni szándékozók részére. Egyesület a résztvevőktól 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.
5.7. Az Önkormányzat által 2006. szeptember 26. napján kiadott székhelynyilatkozat (2.
mellékelt) szerint az Egyesület székhelyeként megjelölt ingatlant szivessségi használat
jogcimén használja.
6. A finanszírozás elszámolása
6.1. Az Egyesület köteles jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott negyedéves időszakra
vonatkozó feladatok ellátásáról az adott negyedéves időszak utolsó 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. A negyedéves beszámoló átekintését és elfogadását követően 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 finanszírozás összeg vagy annak
meghatározott részének visszafizetésére, és jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő
felmondására.
6.5. Felek rögzitik, hogy a 2014. 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 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.
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: 215-1077/384
e-mail:
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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