KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.,
képviseli: Dr. Papp László polgármester,
adószáma: 15735588-2-09
a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről
MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.,
képviseli: Koroknai Edit ügyvezető,
cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-016787,
adószáma: 22298317-2-09
a továbbiakban: MODEM Kft.
- együttes említésük esetén: Felek, a továbbiakban: Felek - között, alulírott helyen és időben, a
következő feltételek szerint:
Előzmények
Felek elöljáróban rögzítik, hogy az Önkormányzat a 133/2006. (V. 25.) Ö.h.-val elfogadott,
2006. június 1. napján kelt Alapító Okirattal megalapította a MODEM Modern Debreceni
Művészeti Közhasznú Társaságot, melynek jogutódja a MODEM Modern Debreceni
Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
A MODEM Kft. közhasznú jogállású, alapító okirata szerinti fő tevékenysége művészeti
létesítmények működtetése.
Az Önkormányzat és a MODEM Kft. legutóbb 2015-ben kötött közszolgáltatási szerződést. A
szerződéskötés óta az Önkormányzat döntései alapján jelentősen bővültek a MODEM Kft.
feladatai, illetve módosult a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló törvény, mely változások indokolják új közszolgáltatási szerződés
megkötését.
1. Szerződés tárgya és célja
1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a MODEM Kft. a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §-a, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. §-a, valamint
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. §-a alapján az alábbi közfeladatokat látja el:
a) kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme és a helyi közművelődési
tevékenység támogatása (Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pont),
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b) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas
életre szerveződő közösségek tevékenységének támogatása (1991. évi XX. törvény
121. § a) pont),
c) a művészeti intézmények támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása,
és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (1991. évi XX. törvény
121. § b) pont),
d) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása (Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pont),
e) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Kultv. 76. § (3) bekezdés b) pont),
f) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása (Kultv. 76. §
(3) bekezdés e) pont),
g) tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása (Kultv. 76. § (3) bekezdés f)
pont),
h) kulturális alapú gazdaságfejlesztés (Kultv. 76. § (3) bekezdés g) pont).
1.2. A Felek rögzítik, hogy a szerződés alapvető célja az 1.1. pontban meghatározott
közfeladatoknak a vonatkozó jogszabályok által előírt feltételek mellett történő hatékony és jó
minőségben történő ellátása.
2. A közfeladat teljesítésének szabályai
2.1. A MODEM Kft. az 1.1. pontban általánosan megnevezett tevékenységeit az alábbi
konkrét feladatokon keresztül látja el:
a) működteti a MODEM Galériát, a b24 Galériát és a Sesztina Galériát, melynek
keretében:
aa) időszaki kiállításokon bemutatja Debrecenben a hazai és a nemzetközi modern,
valamint a kortárs képzőművészet legjelentősebb alkotóit és tendenciáit;
ab) a tárlatokhoz kapcsolódóan társművészeti, valamint közérdeklődésre számot
tartó tudományos és ismeretterjesztő programokat szervez;
ac) a kiállításokhoz kapcsolódóan olyan katalógusokat, valamint egyéb
adathordozókat készít és hoz forgalomba, amelyek magas szakmai színvonalon
nyújtanak információkat a MODEM Kft. által működtetett galériák művészeti
értékeiről;
ad) művészetpedagógiai, érzékenyítő és közösségépítő programokat szervez;
b) koordinálja az Ady park szabad színpadának programozását;
c) Desz24, mint alternatív, kortárs irodalmi-, színjátszóhely működtetetése;
d) Debreceni Nemzetközi Művésztelep szervezése;
e) szerepet vállal a városba irányuló kulturális turizmus élénkítésében – ehhez
kapcsolódóan aktív nemzetközi művészetet közvetítő és népszerűsítő tevékenységet
folytat;
f) évente megszervezi a PAD (Picnic & Art Debrecen) utcafesztivált.
2.2. A MODEM Kft. célkitűzéseivel összhangban támogatja és segíti Debrecen
közművelődését és a városban folyó művészeti tevékenységeket. Együttműködik Debrecen
kulturális és közművelődési feladatokat ellátó önkormányzati intézményeivel és civil
szervezeteivel.
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2.3. A MODEM Kft. vállalja, hogy az 1.1. pontban meghatározott és a 2.1. pontban
részletezett közfeladatokat a társadalom közös szükségleteinek kielégítése érdekében,
nyereség-és vagyonszerzési cél nélkül látja el.
2.4. A MODEM Kft. saját hatáskörben gondoskodik a közfeladat elvégzéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, különös tekintettel arra, hogy a közfeladatot a
vonatkozó jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező szakembereinek
közreműködésével valósítja meg.
3. A közfeladat ellátásának ellenértéke
3.1. Az Önkormányzat az 1.1. pontban foglalt és a 2.1. pontban részletezett közfeladatok
ellátása érdekében pénzbeli juttatás formájában támogatást nyújt a MODEM Kft. részére,
melynek összegét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetési rendeletében rögzíti, a
MODEM Kft. elfogadott éves üzleti és szakmai terve alapján.
3.2. Mivel az éves támogatás mértékéről tárgyév január 1. napjáig a Felek között a
megállapodás nem jön létre, az új megállapodás megkötéséig az Önkormányzat az előző évi
támogatás összegének időarányos részletét köteles a MODEM Kft. részére támogatásként
átutalni.
3.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a 3.1. pontban meghatározott támogatás részletes
feltételeit az évente megkötésre kerülő támogatási szerződésben rögzítik.
3.4. Az Önkormányzat jogosult az általa nyújtott támogatás időközi felhasználását
ellenőrizni. A MODEM Kft. a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévre vonatkozóan
szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt a következő év
május 31. napjáig.
4. A szerződés módosítása, megszüntetése
4.1. Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és határozatlan
időtartamra szól. Felek a jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg közös megegyezéssel
megszüntetik a 2015. február 11. napján megkötött közszolgáltatási szerződésüket.
4.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés módosítása és/vagy bármilyen jellegű
kiegészítése csak írásbeli alakban, a Felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján lehetséges.
4.3. Felek jogosultak a szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal három
hónapos határidővel felmondani.
4.4. Az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a
MODEM Kft. az 1.1. pontban foglalt és a 2.1. pontban részletezett közfeladatok folyamatos
ellátására vonatkozó kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti.
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5. Egyéb rendelkezések
5.1. 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 az egyeztetést kezdeményező
fél jogosult igényét polgári peres úton, bíróság előtt érvényesíteni. A peren kívül nem
rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek a perre hatáskörrel rendelkező, debreceni
székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
5.2. 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.
5.3. Jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, valamint az egyéb hatályos magyar és uniós jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.
5.4. Felek rögzítik, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
…/2019.(……) határozatával döntött a jelen közszolgáltatási szerződés megkötéséről.
Felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.
Debrecen, 2019.
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