17. melléklet a …/2019. (……) önkormányzati határozathoz

Közszolgáltatási Szerződés
amely létrejött egyrészről a
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 4024
Debrecen, Piac u. 20. sz., képviseletében: Dr. Papp László polgármester, a továbbiakban:
Önkormányzat),
másrészről
DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 26. sz., cégjegyzékszáma: Cg.
09-09-013671; adószáma: 21454167-2-09; KSH szám: 21454167-9499-572-09;
képviseletében: Miklósvölgyi Péter ügyvezető, a továbbiakban: Nonprofit Kft.)
továbbiakban együttesen, mint Szerződő felek vagy Felek között, alulírott helyen és időben, a
következő feltételek szerint:

I. Preambulum
1. A Nonprofit Kft. a 2018. 07. 02-án kelt egységes szerkezetű társasági szerződésében is
rögzítve az alábbi állami illetve a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó közhasznú
tevékenységeket végzi:
- A debreceni felsőoktatásban, közoktatásban résztvevő hallgatók magas színvonalú
sport, kulturális és szabadidős tevékenységének, hagyományőrző rendezvényeinek
szervezése, a diák és szabadidő sport segítése;
- Közművelődési tevékenység;
- A Debreceni Egyetem polgárainak és a város lakosainak sport, kulturális, szabadidős
tevékenységét szolgáló létesítmények kialakítása, azok üzemeltetése, közösségi színtér
biztosítása;
- Ifjúsági érdekvédelem;
- Mentálhigiénés, egészségvédelmi programok lebonyolítása;
- A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek (pl. pályakezdők) képzésének,
foglalkoztatásának segítése, foglalkoztatási programok, konferenciák, szakmai
rendezvények szervezése;
- Környezetvédelmi ismeretterjesztés.
2. Felek megállapítják, hogy a Nonprofit Kft. a létesítő okiratában rögzített, és általa ellátott
közfeladatok végzése folytán, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban:
Civil tv.) rendelkezései értelmében, közhasznú tevékenységet végző, közhasznú jogállású
szervezetnek minősül.
3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Nonprofit Kft. által folytatott közhasznú tevékenységek
olyan feladatokat is érintenek, amelyekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
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4. Fentiek alapján az Önkormányzat és a Nonprofit Kft. a Civil tv., a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (Nftv.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján az alábbi közszolgáltatási szerződést kötik (továbbiakban: Szerződés).
II. Szerződés tárgya és célja
1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapvető célja a jelen szerződésben rögzített
közfeladatoknak a vonatkozó jogszabályok által előírt feltételek mellett történő hatékony és jó
minőségben történő ellátása.
2. Felek rögzítik, hogy a Nonprofit Kft. az alábbi jogszabályokban rögzített feladatokat látja
el, amelynek végzésére kötelezettséget vállal és amelyet az Önkormányzat támogat.
2.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13. § (1)
bekezdés 7., 13. és 15. pontjában foglaltak:
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- turizmussal kapcsolatos feladatok;
- sport, ifjúsági ügyek.
2.2. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. §
a.) pontja:
- A települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet
különösen a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre,
társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását
szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása.
3. A Nonprofit Kft. a II.2. pontban meghatározott általánosan megnevezett tevékenységeken
túl az alábbi konkrét feladatokat látja el:
 Debrecen Megyei Jogú Városban a várost, a régiót érintő kulturális és sport
rendezvényeket szervez, ezen események megismertetése és népszerűsítése céljából
kommunikációs tevékenységet, a látogatottságának növelése érdekében
marketingtevékenységet végez, amely tevékenység kiterjed a hirdetési kampány
tervezésére és teljes körű lebonyolítására is;
 A rendezvények nemzetközivé válását elősegítő turisztikai célú szolgáltatást
(marketing, promóció) nyújt Debrecen Megyei Jogú Város javára, bevezeti a
debreceni nagyrendezvényeket a nemzetközi piacra;
 Debrecen Megyei Jogú Város és a régió kulturális, kulturális-idegenforgalmi,
turisztikai arculatának bemutatása, népszerűsítése terjesztése, Debrecen város
hírnevének öregbítése, ennek során a turisztikai látogatottságának növelése céljából
üzleti találkozókat szervez kifejezetten a turisztikai és az utazási piac gazdasági
szereplőinek (pl. újságírók, utazási irodák) körében;
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 Szakmai tanácsadói támogatás nyújtásával, valamint a kommunikációs tevékenység
végzésével segítséget nyújt a Debrecent és a debreceni régiót érintő jövőbeni
turisztikai fejlesztések (attrakciók és turisztikai infrastruktúra) vonatkozásában.
4. Az Önkormányzat a fentebb részletezett közhasznú feladatok ellátása érdekében pénzbeli
juttatatás formájában támogatást nyújt a Nonprofit kft. részére, amelynek összegét az
Önkormányzat a mindenkori éves költségvetési rendeletében rögzíti. Támogatás nyújtására az
Önkormányzat részéről azért van szükség, mert a Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységet
csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
III. A közfeladat teljesítésének szabályai
1. A Nonprofit Kft. kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a II. pontban meghatározott
közhasznú tevékenységeket közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban
meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően közhasznú (a társadalom
közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzései cél nélkül szolgáló)
tevékenység keretében látja el.
2. A Nonprofit Kft. saját hatáskörben gondoskodik a közfeladat elvégzéséhez szükséges
személyi- és tárgyi feltételek biztosításáról, különös tekintettel arra, hogy a közfeladatot a
vonatkozó
jogszabályban
foglalt
szakképesítéssel
rendelkező
szakembereinek
közreműködésével valósítja meg.
IV. A közfeladat ellátása ellenértékeként nyújtandó finanszírozás mértéke, az elszámolás
módja, feltételei
1. Felek rögzítik, hogy a Nonprofit Kft. által történő közfeladatok átvállalása, illetve az abban
való közreműködés finanszírozása az ellátott közfeladattal arányos pénzügyi fedezet részben
vagy egészben történő biztosításával kerül megvalósításra. Ennek alapján az Önkormányzat a
Nonprofit Kft. részére, a közfeladat ellátásához - a Szerződés ellenértékeként - finanszírozást
nyújt. A finanszírozás mindenkori összege, évente, a Nonprofit Kft. által ténylegesen vállalt
feladatok ismeretében kerül meghatározásra és elfogadásra.
2. A Nonprofit Kft. vállalja, hogy a kapott támogatás összegét is tartalmazó éves beszámolóját
az Önkormányzatnak legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. napjáig bemutatja.
3. A Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás időszaki
felhasználását, a közfeladat finanszírozásával kapcsolatos nyilvántartásokat, könyvvitelt
bármikor ellenőrizheti, ennek okán a Nonprofit Kft. dokumentumaiba betekinthet, azokról
információt kérhet.
4. A Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy az Áht., valamint a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján a támogatásra
vonatkozó - a hivatkozott jogszabályokban meghatározott - adatokat az Önkormányzat köteles
a www.debrecen.hu honlapon, valamint a www.kozpenzpalyazat.gov.hu
weboldalon
közzétenni.
V. A szerződés módosítása, megszűntetése
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1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés az aláírás napján lép hatálya, és határozatlan időre szól. A
Szerződés módosítására kizárólag a Felek kifejezett közös megegyezése alapján, írásban
kerülhet sor.
2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést jogosultak a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal, 90 napos felmondási határidővel, tárgyév végére (december 31.) szólóan
felmondani (rendes felmondás).
3. Felek azonnali hatályú, rendkívüli felmondás jogával élhetnek a másik Fél súlyos
szerződésszegése esetén. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen:
- amennyiben a Nonprofit Kft. a finanszírozást nem a közfeladat ellátására használja fel,
és e hibáját az erről szóló tájékoztatást követő 15 napon belül sem orvosolja;
- amennyiben a Nonprofit Kft. olyan súlyos, az Önkormányzat érdekeit sértő
magatartást tanúsít, amely a Szerződés további fenntartását ellehetetleníti.
- amennyiben az Önkormányzat a jelen közszolgáltatási szerződésben foglalt támogatást
nem vagy nem szerződésszerűen nyújtja a Nonprofit Kft. számára.
VI. Egyéb rendelkezések
1. A Nonprofit Kft. kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik, és
vállalja, hogy amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában, úgy
az Önkormányzat részére a nemleges köztartozásról szóló, 30 (harminc) napnál nem régebbi
NAV-igazolást a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 15 (tizenöt) napon
belül benyújtja. Amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a Nonprofit Kft-nek lejárt
esedékességű köztartozása keletkezik, úgy azt köteles haladéktalanul bejelenteni az
Önkormányzat részére.
2. Felek rögzítik, hogy amennyiben közöttük bármely kérdésben vita merülne fel, úgy azt a
közhasznú célok, és a Nonprofit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok fenntartásának
szem előtt tartásával elsősorban egyeztetés útján rendezik, és csak ennek eredménytelensége
esetén vesznek igénybe bírósági utat. Felek a peres vita eldöntése végett pertárgy értéktől
függően kikötik a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
3. Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés bármely
rendelkezésének érvénytelensége esetén a Felek az érvénytelen részt - egyeztetést követően közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni.
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 közszolgáltatási szerződés orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén csak
akkor dől meg, ha a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
4. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés módosítása
és/vagy bármilyen jellegű kiegészítése csak írásbeli alakban, a Felek egybehangzó
jognyilatkozatai alapján lehetséges.
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5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az EK-Szerződés 86. cikke (2)
bekezdésének az általános gazdadasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott
vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK számú bizottsági rendelet, valamint
bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló
651/2014/EU rendelete illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a
Civil tv. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Szerződő felek a jelen közszolgáltatási szerződést elolvasás és megértelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.
Debrecen, 2019. ………………

………………………………………..
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
képviseletében:
Dr. Papp László polgármester

……………………………………………
DEBRECENI CAMPUS Kft.
képviseletében:
Miklósvögyi Péter ügyvezető

A jelen okirat megkötéséről DMJV Önkormányzatának Közgyűlése a …../2019. (II. ...)
határozatával döntött.

