Határozati javaslat 2. melléklete

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
(a 2014. március 7. napján kelt szerződés egységes szerkezetben a 2014. július 10., 2017.
november 30. és 2017. december ... napján történt módosításokkal)
amely létrejött egyrészről DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz., képviseletében: Dr. Papp László polgármester, a
továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.,
képviseletében: Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban: Kft.)
szerződő felek között, alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint:
1.)

Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy az Önkormányzat a 74/2005. (III. 31.) Kh.-val
elfogadott, 2005. 04. 04. napján kelt Alapító Okirattal megalapította a Kft jogelődjeként a
Debrecen Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú
Társaságot olyan közfeladatok ellátása érdekében, amelyről a helyi önkormányzatnak kell
gondoskodnia.
A TISZK Kht. a közfeladatok végzése folytán kiemelkedően közhasznú jogállású
szervezetnek minősült.
Az Önkormányzat - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 365. § (3)
bekezdésében foglalt kötelező érvényű előírásra tekintettel - akként határozott, hogy a
társaság az alapító okirat módosításával kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt
felelősségű társaságként működött tovább, és erre tekintettel módosította az alapító okiratát.
Ennek megfelelően a jelen szerződést közhasznú szolgáltatóként aláíró fél a TISZK Kht.
jogutódja, a Kft, amelynek neve 2015. március 26. napján DEBRECENI KÉPZŐ
KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
megnevezésre módosult.
A jelen megállapodás megkötésének célja az, hogy az időközbeni jogszabályváltozások miatt,
valamint az egyébként szükséges aktualizálásra is figyelemmel a korábban létrejött
közhasznúsági megállapodás a jelenleg hatályos állapotokat tükrözze.
Mindezek keretében szerződő felek fontosnak tartják hangsúlyozni azt is, hogy a
közszolgáltatási szerződés jogfolytonosnak tekintendő, azaz a felek szándéka nem új
jogviszony létrehozására irányult.

2.) A Kft. alapító okirata tartalmazza a Kft. által ellátott közfeladatok felsorolását, mely
tevékenységek ellátása érdekében az Önkormányzat által nyújtandó támogatást a Kft. és a
helyi önkormányzat között létrejövő éves támogatási szerződés tartalmazza.

Támogatás nyújtására az Önkormányzat részéről azért van szükség, mert a Kft. vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezhet.
3.)

-

A fentiek előrebocsátása után szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kft. a 2011.
évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 1., 7. és 15. pontjai alapján a következő közhasznú
tevékenységeket végzi:
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés a szakképzésben
a szakképzésben résztvevő tehetséges diákok támogatása, ösztöndíj nyújtása
szakmai versenyeztetés, szakmai versenyek támogatása, szervezése
közművelődési feladatok ellátása művészeti tevékenységek támogatásával
kreatív ipar támogatása közművelődési feladatok során
részvétel a város ingatlan állományának energetikai szempontból történő felmérésében,
energiahatékonyság növelése érdekében, egyéb településfejelsztési, épületkarbantartási
munkálatok elvégzése
Mindezeken túl a 78.10, 78.20 és 78.30 számú tevékenységek vonatkozásában a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
– ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások, illetve a
rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú tevékenység, közfoglalkoztatási közfeladat a
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 12. pont és a 2011. évi CVI. törvény 1.§
(2) bekezdés b) pont alapján.
A fenti tevékenységek a társasági szerződésben az alábbi TEÁOR besorolás szerint
jelennek meg:
A társaság TEAOR szerinti közhasznú főtevékenysége
85.32
Szakmai középfokú oktatás
A társaság TEAOR szerinti közhasznú tevékenységi köre
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
85.31 Általános középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
77.33
77.39
78.10
78.20
78.30

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Munkaközvetítés
Munkaerőkölcsönzés
Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

02.20
02.40
33.11

Fakitermelés
Erdészeti szolgáltatás
Fémfeldolgozási termék javítása

49.41
52.21
63.11
71.11
71.12
77.12

Közúti áruszállítás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

4.) Az Önkormányzat a 3.) pontban foglalt közhasznú feladatok ellátása érdekében pénzbeli
juttatás formájában támogatást nyújt a Kft. részére, melynek összegét az Önkormányzat a
mindenkori éves költségvetési rendeletében rögzíti, a Kft. elfogadott éves üzleti terve alapján.
5.) Mivel az éves támogatás mértékéről tárgyév január 1. napjáig a szerződő felek között a
megállapodás nem jön létre, az új megállapodás megkötéséig az Önkormányzat az előző évi
támogatás összegének időarányos részletét köteles a Kft. javára támogatásként átutalni.
6.) A felek megállapodnak abban, hogy a 4. pontban meghatározott támogatás banki átutalásának
részletes szabályait a 2. pont szerinti támogatási szerződésben rögzítik.
7.) Az Önkormányzat jogosult az általa nyújtott támogatás időközi felhasználását ellenőrizni. A
Kft. a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévre vonatkozóan szakmai és pénzügyi
beszámolót készít, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt a következő év május 31-ig.
8.) A Felek jogosultak a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal három hónapos határidővel a
jelen megállapodást felmondani.
9.) Az Önkormányzat jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha a Kft a jelen
megállapodás 3. pontjában foglalt közhasznú feladatok folyamatos ellátását bármely okból
nem teljesíti.
10.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a felek között bármely kérdésben
vita merül fel, úgy megkísérlik azt békés úton megoldani. Ennek érdekében bármely fél
egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben foglalt valamely igényének érvényesítése
végett.
Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy felek jogosultak igényüket polgári
peres úton, bíróság előtt érvényesíteni. A peren kívül nem rendezhető vitás kérdések
eldöntésére felek a perre egyébként hatáskörrel bíró, debreceni székhelyű bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
11.) Felek rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés módosítására csak írásbeli alakban
kerülhet sor, és a jelen megállapodásban foglalt valamennyi jognyilatkozat is csak írásbeli
alakban tekinthető érvényesen megtettnek.
12.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen közszolgáltatási szerződésben nem rögzített
kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a 25/2014. (II.27.) határozatával, a Kft. az
1/2014. (III.06.) taggyűlési határozatával döntött a jelen közszolgáltatási szerződés
megkötéséről.

Szerződő felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.
Debrecen, 2017. december ...

…………………………………….
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
(képviseletében:
Dr. Papp László polgármester)

……………………………………..
DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
(képviseletében:
Hajnal János ügyvezető)

