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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 
Budapest, Bocskai út 39-41., képviseli dr. Hoffmann Tamás polgármester), a továbbiakban: 
Önkormányzat 
másrészről 
a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.  (székhely: 1113 Budapest, 
Zsombolyai u. 5., Cg.: 01-09-166854, adószám: 24133342-2-43, képviseli: Antal Nikolett 
ügyvezető igazgató), a továbbiakban: KözPont Kft., együttesen: Felek között az alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
1.  A Szerződés tárgya és célja 
 
A kerületi szintű, önként vállalt pedagógiai feladatok ellátásával Újbuda Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 2015. augusztus 1-jétől létrejött KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai 
és Média Kft-t, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú céget bízta meg a 155/2015. (VI. 25.) 
XI.ÖK határozatával. 
A feladat ellátása közszolgáltatási szerződés keretében valósul meg. 
 

2.  A Szerződés időtartama 
 
Felek jelen szerződést határozott időtartamra, 2019. január 1-jétől 2020. december 31. napjáig 
kötik meg. 
 
3. A KözPont Kft. kerületi feladatai és ellátásának módja 
 
3.1. Feladatai 
 

3.1.1. Óvodás és iskolás korosztály számára közneveléssel kapcsolatos, kerületi      
versenyek szervezése és lebonyolítása, 

3.1.2. Tehetséggondozás kerületi feladatai, 
3.1.3. Közreműködés környezeti nevelési feladatok végrehajtásában, 
3.1.4. Tanfolyamok szervezése, 
3.1.5. Pedagógiai szakmai találkozók, rendezvények, konferenciák szervezése, 

lebonyolítása, 
3.1.6. Újbudai közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása, 
3.1.7. Kiadványok készítése, információáramoltatás biztosítása, 
3.1.8. Pedagógiával és tehetséggondozással kapcsolatos pályázatok figyelése, 

koordinálása. 
 
3.2. Együttműködések a feladatok ellátásában 
 
3.2.1. Szakmai egyeztetés partnerei: 

Újbuda Önkormányzat illetékes alpolgármestere, 
Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság igazgatója, 
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3.2.2. Feladatok végrehajtásában együttműködők: 
Újbuda Önkormányzata által fenntartott és működtetett, valamint a kerület határain 
belül működő intézmények. 

3.2.3.   Működés feltételeit biztosítja: 
az Újbudai Tehetségsegítő Tanácsnak. 

 
3.3 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata biztosítja a feladatok 

ellátásához:  
3.3.1. Az Erőmű utca 8-ban lévő ingatlan használatát külön az Újbudai GAMESZ-szel kötött 

megállapodás alapján, 
3.3.2. A feladatok ellátásához szükséges alkalmazottak bérét és járulékait az adott 

költségvetési évben, 
3.3.3. Az ingatlan éves üzemelétetési költségeit, 
3.3.4. Az egyes feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat. 
 
4. Pénzügyi feltételek 
 
4.1  Újbuda Önkormányzata vállalja, hogy a 2019., és a 2020. évre a jelen szerződés 3. 

pontjában rögzített feladatok ellátásához biztosított támogatás összegét az adott évre 
vonatkozó költségvetési rendeletében határozza meg. 

 
4.2  A kifizetés pénzátutalással történik a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média 

Kft. 11711041-20788575-00000000 számú számlájára, a tárgyévi döntés és szerződés 
aláírást követő 30 napon belül. 

 
4.3 A feladatok megvalósítása 
 
4.3.1 A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség a KözPont Kft.-t terheli, 

amennyiben az előkészítési szakaszban nem állapodik meg az Önkormányzattal a 
többletköltségek finanszírozásáról. 

 
4.3.2 A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai 

szerint használható fel. 
 
4.3.3 Önkormányzat jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani 

kívánt célt ellenőrizni, ennek során a KözPont Kft. az ellenőrzéshez szükséges adatokat, 
bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és 
módon helyszíni ellenőrzést tartani. 

 
5. A szerződés módosítása, felmondása 

 
5.1 Jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül, hat hónapos felmondási idő biztosítása 

mellett felmondhatja a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatával (rendes felmondás).  
 
5.2 Súlyos szerződésszegés esetén a szerződés indokolással ellátott, azonnali hatállyal 

történő felmondásának van helye (rendkívüli felmondás). A rendkívüli felmondást 
írásban kell közölni. 
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben 
foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan 
megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási 
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kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai 
követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően 
- a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. 

 
 

6.  Egyéb kikötések:  
Támogatási cél kormányzati funkciója: 082091 – Közművelődés – közösségi és 
társadalmi részvétel fejlesztése 

 
7. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.  
 

8. Jelen közszolgáltatási szerződés az aláírás napján lép hatályba. 
 

9. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 
értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták. 

 
Budapest, 2018………………………… 
 
 

  
  

Antal Nikolett dr. Hoffmann Tamás 
ügyvezető igazgató 

KözPont Kulturális, Pedagógiai  
és Média Kft. 

polgármester 
Budapest Főváros XI. Kerültet 

Újbuda Önkormányzata 
 

 
 
Ellenjegyezte:       Pénzügyi ellenjegyző:  
 
 
        ………………………………….. 
                        Soltész Erika  
               igazgató  
 
 
        Ellenjegyezte: 
 
 
        ..................................................... 
        Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
          jegyző 


