KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.,
adószáma: 15735588-2-09, képviseli: Dr. Papp László polgármester), mint közfeladattal megbízó
(a továbbiakban: Közfeladattal megbízó),
másrészről
Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6726
Szeged, Közép fasor 1-3.; adószám: 18456712-2-06, képviseli: Dr. Szabó Pál Csaba ügyvezető),
mint közfeladat-ellátó (a továbbiakban: Közfeladat-ellátó),
- együttes említésük esetén Felek (a továbbiakban: Felek) - között a mai napon, az alábbi feltételek
mellett
I. Előzmények
A Felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátó működteti a Kárpát-medencei regionális fejlesztési
program keretei között a Magyar Házak nemzetpolitikai szervezetet, mellyel Közfeladat-ellátó az
ukrajnai, szlovákiai, ausztriai, szerbiai, romániai, szlovéniai és horvátországi magyar közösségek
fizikai közelségében, új platformokat kínál fel a döntően már szórványban élő magyar
nemzetiségnek és a magyar-magyar, magyar-ukrán, magyar-ruszin, magyar-szlovák, magyarosztrák, magyar-román, magyar-szerb, magyar-szlovén és magyar-horvát nemzetpolitikai
kapcsolatoknak és intézményeknek.
A Közfeladat-ellátó tevékenységi területe Ukrajna, Szlovákia, Ausztria, Románia, Szerbia,
Szlovénia és Horvátország; mindazon területek, ahol a tágan értelmezett magyar kultúrának és
közösségi jelenlétnek az utóbbi évszázadokban feladatai, emlékei, érdekei és lehetőségei jöttek
létre és maradtak fenn napjainkig.
A Felek rögzítik, hogy a Közfeladattal megbízó elkötelezett a nemzeti identitás védelmében, a
külhoni magyarság támogatásában, a magyar közösségek összetartó erejének erősítésében,
valamint fontosnak tartja a nemzeti örökség, kultúra terjesztését, az ifjúság nemzeti tudatának
fejlesztését.
A Felek a fenti célok elérése, tevékenységük elősegítése, kölcsönös támogatása érdekében az
alábbi szerződést kötik egymással.
II. A szerződés célja és tárgya
Az I. pontban rögzítettek alapján a Közfeladattal megbízó és a Közfeladat-ellátó megállapodnak
abban, hogy a Közfeladat-ellátó – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján – a következő közfeladatokat végzi:

a) kulturális szolgáltatás, különösen kulturális örökség helyi védelme, a helyi
közművelődési tevékenység támogatása (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pont, 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdés, 2001. évi LXIV. törvény 5.
§ (1) bekezdés, 1991. évi XX. törvény 121. § a) pont);
b) sport, kivéve a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás
alapján folytatott sporttevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
15. pont, 2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdés f) pont).
III. A közfeladatok teljesítésének szabályai
3.1. A Közfeladat-ellátó a II. pontban általánosan megnevezett közfeladatok ellátását az alábbi
tartalommal vállalja:
a) a Közfeladat-ellátó Debrecenben működteti az általa létrehozott, berendezett Partium
Házat, amely valamennyi, a térséget, Debrecent és a Partiumot érintő helyi és határon
átnyúló régiófejlesztő és nemzetpolitikai programnak intézményi hátteret biztosít,
b) kapcsolatot tart a Közfeladattal megbízó hatókörébe tartozó partiumi civil szervezetekkel
és megteremti a kölcsönös és folyamatos információ-szolgáltatás szervezeti kereteit,
c) elkészíti, és folyamatosan karban tartja a partiumi magyar civil szervezeteket érintő
adatbázisokat,
d) segíti a helyi hagyományőrzési feladatok ellátását,
e) segíti a helyi sport-feladatok ellátását,
f) feltérképezi és elemzi a térség – Hajdú-Bihar Megye és a megyével határos partiumi
megyék és területek – civil kapcsolatrendszerét, segítséget nyújt a magyarországi-külhoni
vonatkozások megerősítésében, többszereplős közös rendezvényekben való
együttműködésben,
g) településtörténeti kutatásokat kezdeményez és koordinál,
h) különböző kulturális, művészeti és egyéb szabadidős programot szervez meg, bonyolít le,
i) közreműködik regionális, kulturális projektekben a Közfeladat-ellátó infrastruktúrájának
és eszközparkjának esetenkénti biztosításával,
j) pályázati rendszerekben felkérés alapján partnerként vesz részt,
k) határon átnyúló együttműködési programokat szervez, melyek keretében vállalja a határ
két oldalán élő közösségek kulturális értékeinek kölcsönös megismertetését, a helyi
közösségek hagyományainak bemutatását, a kulturális közösségek összetartó erejének
népszerűsítését és bemutatását térségi magyar napok szervezésével a szomszédos
országok célterületein.
l) a Közfeladat-ellátó biztosítja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a vagyonkezelésébe
tartozó Zichy-kastélyban működő egyedülálló nemzeti emlékhely, a Trianon Múzeum
látogathatóságát a Közfeladattal megbízó koordinatív tevékenysége bevonásával
valamennyi debreceni köznevelési intézmény nappali tagozatos tanulója számára
térítésmentesen lehetővé teszi.
3.2. Közfeladat-ellátó vállalja, hogy a 3.1. pontban részletezett közfeladatokat közhasznú – a
társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló –
tevékenység keretében látja el.
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IV. A szolgáltatások ellátását biztosító feltételek, a felek jogai és kötelezettségei
4.1. A Felek rögzítik, hogy a Közfeladatot-ellátó a 4024 Debrecen, Burgundia utca 3/a. szám alatti
Magyar Házak Hálózathoz tartozó magántulajdonú ingatlanban fejti ki tevékenységét
Debrecenben.
4.2. A Közfeladattal megbízó vállalja, hogy:
a) támogatja az együttműködést a közfeladattal megbízó által fenntartott intézmények és a
Közfeladat-ellátó között, valamint a közös projektekhez - lehetőség szerint - anyagilag is
hozzájárul a 4.3. pont szerint,
b) lehetőség szerint képviselteti magát a Közfeladat-ellátó programjain,
c) az érdekeltségébe tartozó médiafelületeken pro bono népszerűsíti a Közfeladat-ellátó
programjait, nyilvánosságra hozza közérdekű közleményeit, felhívásait,
d) kiemelt partnerként számol a Közfeladat-ellátóval a jelen szerződésben rögzített
közfeladatokkal összefüggő pályázati-támogatási rendszerekben.
4.3. A Felek rögzítik, hogy a Közfeladattal megbízó a 3.1. pontban foglalt közfeladatok ellátása
érdekében a Közfeladat-ellátó részére pénzbeli támogatást abban az esetben nyújt, ha arról a
Közfeladattal megbízó mindenkori költségvetésében rendelkezik. Amennyiben a Közfeladattal
megbízó mindenkori költségvetésében rögzítettek szerint a 3.1. pontban meghatározott
közfeladatok ellátására támogatást kíván nyújtani a Közfeladat-ellátó részére, úgy a támogatás
nyújtásának részletes feltételeit a Felek külön támogatási szerződésben rendezik.
4.4. A Közfeladat-ellátó kijelenti, hogy rendelkezik a közfeladatok folyamatos elvégzéséhez
szükséges személyi- és tárgyi feltételekkel.
4.5. A Közfeladat-ellátó köteles évente, a tárgyévet követő év április 30-áig az előző évben ellátott
közfeladatokkal kapcsolatosan tájékoztatót készíteni és megküldeni a Közfeladattal megbízó
számára.
4.6. A Felek rögzítik, hogy a Közfeladattal megbízó a 3.1. pontban rögzített konkrét közfeladathoz
tartozó közfeladat-ellátást jogosult ellenőrizni, ennek során az ellenőrzéshez szükséges adatokat,
bizonylatokat kérhet be, illetve előre egyeztetett módon és időben ellenőrzést tarthat.
V. A szerződés időtartama, módosítása és megszüntetése
5.1. Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és a szerződésben
rögzített közfeladatokat a Közfeladat-ellátó 5, azaz öt éven keresztül látja el, amelynek kezdő
időpontja a jelen szerződés Felek által történő aláírásának napja.
5.2. A Felek rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés módosítása és/vagy bármilyen
jellegű kiegészítése csak írásbeli alakban, a Felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján
lehetséges.
5.3. A Felek jogosultak a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 60 napos felmondási idővel,
indokolás nélkül felmondani jelen szerződést.
5.4. A Közfeladattal megbízó jogosult azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést, ha a
Közfeladat-ellátó a II. pontban foglalt és a 3.1. pontban részletezett közfeladatok folyamatos
ellátására vonatkozó kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti.
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VI. Egyéb rendelkezések
6.1. A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezését peren
kívül, megegyezés keretén belül kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetén a jogviták
rendezésére már most kikötik a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság kizárólagos
illetékességét.
6.2. A Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének
érvénytelensége esetén a Felek az érvénytelen részt - egyeztetést követően - közös megegyezés
útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget
vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan
tárgyalásokat kezdenek, és ennek során megkísérelnek olyan új rendelkezést találni, amely a
lehető legjobban megfelel a szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának. Az
egész szerződés orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a Felek a
szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
6.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény idevonatkozó előírásait, valamint
az egyéb vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
6.4. A Felek rögzítik, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
…../2020. (…. …..) határozatával döntött a jelen közszolgáltatási szerződés megkötéséről,
felhatalmazva egyben az Önkormányzat polgármesterét annak aláírására.
Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
egymással teljes egészében megegyezően 4 példányban, jóváhagyólag írják alá.

Debrecen, 2020. ………………….

Dr. Papp László
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
polgármester

Debrecen, 2020. ………………………..

Dr. Szabó Pál Csaba
Magyar Házak Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető
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