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A KÖKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft 
2011.évre történő feladat változásaimiatt elkészítette feladat-ellátási szerződésének módosítását. 

A Feladat-ellátási Szerződés módosítása és indokai: 
A Társaság megalakulásakor, 2008-ban megkötött okirat több fejezete kifejezetten a Kőbányai 
Szociális Foglalkoztató megszüntetése és a Társaság megalapítása közötti átmeneti időszak jogi 
eljárásait szabályozta, amely végérvényesen befejeződtek. 

Ugyanakkor, a 2011. évi költségvetéssei számos új feladat került átcsoportosításra a Társasághoz, 
amelyek a feladat-ellátási fejezet avulását eredményezték. 

Miután a módosítások és kiegészítések jelentős mértékben átalakították a feladat-ellátási szerződés 
tartalmát, indokoltnak tartjuk az új megállapodás megfogalmazásával egyidejűleg az eredeti 
megállapodás hatályon kívül helyezését. E jogi tényt a megállapodás utolsó fejeztében külön pontban 
rögzítettük. A fentiekben írt jogelőzményt pedig a megállapodás preambulumában foglaltuk össze 
röviden, ezzel hangsúlyozva a jogfolytonosságot 

Mellékletek: Jelenleg érvényes feladat-ellátási szerződés 
Új feladat-ellátási szerződés 

Határozati javaslat: 

A" Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
KOKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság új feladat-ellátási szerződését, felhatalmazza a polgármestertannak 
aláírására és ezzel egyidejűleg a 2008. május 30-án megkötött és legutóbb 2009. szeptember 24-én 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződését hatályon kívül helyezi. 
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~ECtLILEG, tEf ~vEJHf~ 
Feladat-ellátási Szerződés KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS\ 

amely egyrészról 

a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (11 02 Budapest, Szent 
László tér 29.) képviseletében eljáró V erbai Lajos polgármester megbízásából Kovács Róbert 
alpolgármester, mint fenntartó (a továbbiakban "Fenntartó"), 

másrészról 

a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1107 Budapest, Basa utca 1., 
cégjegyzékszáma: 01 - 09- 898.803, adószáma: 14324130-2- 42) képviseletében eljáró Hancz 
Sándor ügyvezető, mint szolgáltató (a továbbiakban "Szolgáltató", együttesen "Szerződő 
Felek") között jött létre az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon: 

I. Előzmények 

1.1 A Szerzódő Felek megállapí~ák az alábbiakat: 

a) A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselőtestületi 
határozatával a Kőbányai Szociális Foglalkoztatót (a továbbiakban "Szociális 
Foglalkoztató"), mint önálló költségvetési intézményét megszünteti és az 1990. évi 
LXV. törvény ("Ötv.") 8. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelező feladatait az 1992. 
évi XXXVIII. törvény (,,Áh t.") 89. - 91/ A. §-ai alapján - non-profit korlátolt 
felelősségű társasággal kívánja működtetni 2008. június havának 01. napjától. 

b) A működtetési forma változása érdekében a Fenntartó 2008. április 17. napján 
megalapította a KÓKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési 
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságot. 

II. A Feladat-ellátási Szerződés tárgya 

2.1 A Szerzódó Felek megállapodnak abban, hogy a szociális foglalkoztatás, a 
kerületgondooksági és településüzemeltetési feladatok biztosítására az Ötv. 8. §-ának (2) 
bekezdése értelmében Feladat-ellátási Szerzódést kötnek. 

2.2 A Feladat-ellátási Szerzódés alapján a Szolgáltató főkötelezettsége a szociális 
foglalkoztatás, a kerületgondooksági és településüzemeltetési feladatok biztosítása, a 
mindenkor hatályos jogszabályokban, az önkormányzat rendeleteiben és a hatályos 
Alapító Okiratában foglalt feltételekkeL 

1 A Képviselőtestület 2009. szeptember havának 24. napján tartandó ülésére módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg. A módosítások dőlt betűtípussal, a törlések kapcsos zárójelben szerepeinek 
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2.3 A Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá az alábbiakra: 

(I.) a Feladat-ellátási Szerződés hatályba lépésétől biztosí~a a feladatok ellátásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

(II.) az 1992. évi XXXIII. törvény 25/ A. §-ában foglalt eljárás szabályainak 
alkalmazásával a Kőbányai Szociális Foglalkoztatóval közalkalmazotti és 
munkaviszonyban, továbbá munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
valamennyi dolgozónak felajánlotta a továbbfoglalkoztatás lehetőségét; 

(III.) a 2008. június 01-i fordulónapra a feladatok ellátásához szükséges valamennyi, 
jogerős működési engedélyt beszerzi. 

2.4 A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy Vagyonkezelési Szerződést kötnek a 
Feladat-ellátási Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a Fenntartó törzsvagyonába 
tartozó ingatlanvagyon kezelésére és használatára (a továbbiakban: "Vagyonkezelési 
Szerződés"). 

2.5 A Szolgáltató kijelenti, hogy a Feladat-ellátási Szerződés teljesítése során a feladatellátás 
egységes színvonalát, folyamatosságát és biztonságát nem veszélyezteti, a szolgáltatások 
színvonalát javí~a, illetve legalább a szerződés megkötése időpon~ában elért 
hatékonysággal folyamatosan biztosí*. 

III. A Feladat-ellátási szerződés időtartama 

3.1. A Feladat-ellátási Szerződés határozatlan időre jön létre. 

A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Feladat-ellátási szerződés 
időtartamának lejártát megelőző tizenkettő (12) hónapnál nem később egyeztetnek a 
Feladat-ellátási szerződés időtartamának meghosszabbításáról vagy megszüntetés esetén a 
követendő eljárás rendjéről. 

3.2. A Feladat-ellátási Szerződés időtartamának kezdő napja a Feladat-ellátási Szerzódés 
hatályba lépésének napja. 

IV. A Szolgáltató által a Feladat-ellátási Szerződés keretébenellátandó összes 
szolgáltatás meghatározása 

4.1. A Szolgáltató által ellátandó feladatok, különösen: 

4.1.1. Az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, parlagfű és gyom 
mentesítése, kaszálása, karbantartása; 

4.1.2. parki vízhálózatok üzemeltetése; 
4.1.3. játszóterek gondozása; 
4.1.4. közhasznú foglalkoztatás; 
4.1.5. közcélú foglalkoztatás; 
4.1.6. térfigyelő rendszer működtetése a kialakítás függvényében. 
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4.2. A Szolgáltató a hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság által kiadott határozat jogerőre 
emelkedésétól köteles ellátni a feladatokat, a hatályos jogszabályokban előírt módon. 

V. A Szolgáltató, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat 
ellátásának előírásai 

5.1 A Szolgáltató a Feladat-ellátási Szerződést a különös munkaügyi jogutódlás során vele 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a hatályos jogszabályokban mindenkor előírt 
számú, szakképesítéssel, és gyakorlattal rendelkező szakemberek igénybevételével teljesíti. 

VI. A dolgozók továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos kérdések 

6.1 A Szolgáltató a Kőbányai Szociális Foglalkoztatóban a Feladat-ellátási Szerzódés 
megkötésének időpon~ában munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló valamennyi -
közalkalmazotti és munkaviszonyban, továbbá munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
álló - dolgozó azonos munkajogi feltételekkel történő továbbfoglalkoztatását biztosí~a. 

6.2 A Szolgáltató a Kőbányai Szociális Foglalkoztatóban a Feladat-ellátási Szerzódés 
megkötésének idópon~ában a Szociális Foglalkoztatóval közalkalmazotti jogviszonyban 
álló közalkalmazottakkal és munkaviszonyban, továbbá munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló dolgozókkal munkaszerzódést és munkavégzésre irányuló szerzódést, 
megállapodást köt. 

6~3 A Szolgáltató vállalja, hogy a Fenntartó éves költségvetésében megjelölt "intézményi 
racionalizálási" céltartalék sorára befizeti mindazon vele 2008. június 1. után 
munkaviszonyba vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba lépő személy 
felmentési költségeit (felmentési időre járó bér és végkielégítés és ezek járulékai), akit a 
jogelőd azon okból mentett fel, miszerint az illető személy nem kíván a jogutódnál - azaz 
a Szolgáltatónál - munkaviszonyba lépni. E betizetési kötelezettség - 2008. június 
havának 1. napjától - a Szolgáltatót arra az iciőszakra terheli, ahány hónap 
végkielégítésben a vele újonnan jogviszonyba lépő személy részesült. 

E kötelezettség teljesítésének ellenőrzése és végrehajtása érdekében a Szolgáltató vállalja, 
hogy 2008. december havának 31. napjáig minden vonatkozó adatot folyamatosan a 
Fenntartó rendelkezésére bocsát. 

VII. Együttműködési feltételek 

7.1 A Szerzódő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Feladat-ellátási Szerzódés 
teljesítése során együttmúködnek a feladatellátás érdekében. 

7 .2. A Szolgáltató mindenkori működési engedélyében meghatározott telephelyeken a 
múködési feltételeket- amindenkor hatályos jogszabályok keretei között- a Szolgáltató 
belső szabályzata határozza meg. 

3 
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VIII. A Szerződő Felek egyéb járulékos kötelezettségei 

8.1. A Szolgáltató köteles a Fenntartó részére évente beterjeszteni pénzügyi és 
vagyonmérlegét, illetve haladéktalanul bejelenteni hatvan (60) napon túli lejárt tartozásait. 

8.2. A Szolgáltató vállalja, hogy folyamatos szakmai ellenőrzési lehetőséget biztosít a 
Fenntartó számára. 

8.3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a múködési rendjére vonatkozó 
szabályzatokat a jelen Szerződés hatályba lépéséig kidolgozza. 

8.4. A Szolgáltató a Feladat-ellátási Szerződésben meghatározott feladatok ellátására további 
szerződést köthet a mindenkor hatályos jogszabályok alapján, a Fenntartó előzetes 
jóváhagyásával. 

8.5. A Fenntartó és a Szolgáltató kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Feladat-ellátási 
Szerződés aláírását követően közös kérelemmel fordulnak az illetékes hatóságokhoz a 
Szolgáltató részére múködési engedély kiadása iránt. 

IX. A Feladat-ellátási Szerződés megszűnése, megszüntetése 

9.1. A Feladat-ellátási Szerződés, vagy teljesítésének bármely okból való megszúnése vagy 
megszüntetése nem eredményezheti a folyamatos feladatellátás veszélyeztetését, és a 
múködése egy napig sem szünetelhet. 

9.2. A Feladat-ellátási Szerződés megszúnik: 

(1.) 
(II.) 
(III.) 
(IV.) 

rendkívüli felmondással, 
közös megállapodással, 
a Szolgáltató múködési engedélyének visszavonásával, 
ha a Fenntartó a kötelező feladatainak múködtetését más formában kívánja 
biztosítani. 

9.3. A Szolgáltató köteles a Feladat-ellátási Szerződés megszúnésekor az általa kezelt és 
nyilvántartott adatokat hiánytalanul átadni a Fenntartónak, illetőleg a Fenntartó által 
kijelölt szervezeti egységnek. 

X. Rendkívüli felmondás 

10.1. A Feladat-ellátási Szerződés súlyos megszegése esetén a Fenntartó, vagy a Szolgáltató a 
másik Félhez intézett, ajánlott, tértivevényes levélben elküldött nyilatkozattal a Feladat
ellátási Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a Záróleltár határidejének tűzésével (a 
továbbiakban: "Rendkívüli Felmondás"). 

10.2. A Fenntartó számára a Rendkívüli Felmondás oka lehet különösen, ha a Szolgáltató: 

(1.) a Szolgáltató a szociális 
településüzemeltetési feladatok 
szünetelteti, vagy megszünteti, 
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(II.) nem teljesíti a Feladat-ellátási szerződésben írt határidőre a működési engedélyhez 
szükséges tárgyi és személyi minimumfeltételeket, 

(III.) a Fenntartó felszólítása ellenére megszegi a Feladat-ellátási Szerződésben 
meghatározott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét, 

(IV.) a Fenntartó felszólítása ellenére nem tartja be a működésére vonatkozó 
szabályzatoka t, 

(V.) nem teljesíti hatvan (60) napon túli lejárt tartozásait és a csődeljárásról, 
felszámolási eljárásról és végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27. §(2-
3) bekezdése szerinti fizetésképtelensége fenyeget, 

(VI.) megszegi a munkavállalók továbbfoglalkoztatására vonatkozó, e szerződésben 
vállalt kötelezettségeit. 

10.3. Felmondás estén a Fenntartó és a Szolgáltató a felmondási jogát jogszerűen gyakorló Fél 
által meghatározott időpontban leltárt vesznek fel (a továbbiakban: "Záróleltár'') és a 
Záróleltár szerint megállapított: 

(1.) 
(II.) 

(III.) 

a Szolgáltató tulajdonában álló Tárgyi Eszközök és készlet beszerzési értéken, 
legalább a Szolgáltató hatályos működési engedélye szerint a hatályos 
jogszabályokban meghatározott tárgyi minimumfeltételeknek megfelelő 

eszközállomány könyv szerinti értéken és 
a Szolgáltató informatikai rendszere (hardware és software) könyv szerinti értéken 

(a továbbiakban együttesen: "Záróleltár Érték'') a Fenntartó tulajdonába száll és erről a 
Szolgáltató és a Fenntartó képviselői jegyzőkönyvet (a továbbiakban: "Záróleltár 
Jegyzőkönyv") vesznek fel. 

10.4. Felmondás esetén a Szolgáltató a Feladat-ellátási Szerződésben foglaltak szerint a 
Záróleltár napjáig köteles teljesíteni. 

10.5. A Feladat-ellátási szerződés bármely okból történő megszunese vagy megszüntetése 
esetén a Fenntartó a szociális foglalkoztatás, kerületgondnoksági és településüzemeltetési 
kötelezettségéből adódóan az ellátás folyamatos biztosításáról a Fenntartó köteles 
gondoskodni. 

10.6. Felmondás esetén a Záróleltár napján a Szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló dolgozókkal a Fenntartó - az által kijelölt szervezeti kereteken belül, -
Fenntartó munkavégzésre irányuló jogviszonyt köteles létesíteni, és köteles minden 
juttatást az érintett dolgozóknak megadni. 

XI. A Feladat-ellátási Szerződés, vagy teljesítése megszüntetésének és 
megszűnésének más esetei 

11.1 A Feladat-ellátási Szerződés közös megállapodással történő megszúnése esetén a Feladat
ellátási Szerződés X. fejezetében írtakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 
Záróleltár napját a Szolgáltató és a Fenntartó közösen állapí~ák meg. 

A Feladat-ellátási Szerződés közös megállapodással történő megszúnése esetén a 
Szolgáltató köteles a Feladat-ellátási Szerződést teljesíteni a Záróleltár napjáig. 

5 



KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Feladat-ellátási Szerződés 

11.2 Ha a Szolgáltató azért szűnik meg jogutód nélkül, mert a Fenntartó az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. §-ának (1) bekezdésének c) pon~a szerint megszünteti, 
és a szociális foglalkoztatás és kerületgondnokság és településüzemeltetés feladatainak 
ellátására új szervezetet hoz létre, a Feladat-ellátási Szerződés nem szűnik, meg, hanem a 
Feladat-ellátási Szerződés vonatkozásában a létrejött új szervezet a Szolgáltató 
jogutódjának tekintendő. 

11.3 Ha a Feladat-ellátási Szerződés azért szűnik meg, mert a Szolgáltató működési engedélyét 
az illetékes hatóság visszavonta, a Feladat-ellátási Szerződés X. fejezetében írtakat azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Záróleltár napja a működési engedély visszavonásáról 
szóló határozat, vagy annak bírósági megtámadása esetén a bírósági ítélet jogerőre 
emelkedésének napja. 

A Feladat-ellátási Szerződés ezen okból történő megszúnése esetén a Szolgáltató köteles a 
Feladat-ellátási szerződést teljesíteni a Záróleltár napjáig. 

XII. A Feladat-ellátási szerződés érvényessége és hatályba lépése 

12.1. A Feladat-ellátási Szerződés érvényessége 

(1.) a Szolgáltató működési engedélyének megszerzésétől és 
(Il.) a Feladat-ellátási szerződésnek a Fenntartó Képviselő-testülete által, határozatban 

kimondott jóváhagyásától, 

mint további feltételtől függ. 

12.2. A Szolgáltató működési engedélye jogerőre emelkedése és a Fenntartó Képviselő-testülete 
által a Feladat-ellátási Szerződés határozatban kimondott jóváhagyásának a Szolgáltató 
számára történő kézbesítése közill az utolsónak teljesülő feltétel teljesülését követően a 
Szerzódó Felek által közösen megállapított időpontban a Szerzódó Felek leltárt vesznek 
fel (a továbbiakban: "Nyitóleltár''). 

A Nyitóleltár tartalmazza az aktuális készletek (a továbbiakban: "Készlet'') tételes leírását 
és beszerzési áron számított értékét (a továbbiakban: "Készlet Jegyzék"), valamint az 
Egyéb Tárgyi Eszközök tételes leírását és aktuális könyv szerinti értékük megjelölését (a 
továbbiakban: "Egyéb Tárgyi Eszközök Jegyzéke"). 

12.3. A fenti feltételek teljesítésének igazolásával hatálybalépnek a Feladat-ellátási Szerzódés és 
a Kapcsolódó Szerzódések (a továbbiakban: "Zárás"). 

12.4. A Zárás n.apjától jogosult és köteles a Szolgáltató a Feladat-ellátási Szerződésben 

meghatározott szolgáltatások nyújtását megkezdeni. 

XIII. Vegyes rendelkezések 

13.1 A Feladat-ellátási Szerződés tartalmahatálybalépésétól közérdekű adat. 

13.2 A Feladat-ellátási Szerződés irányadó joga amindenkor hatályos magyar jog. 
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13.3 A Szerződő Felek a Feladat-ellátási Szerződésből eredő jogvitáikkal kapcsolatosan a 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

Alulírott, Szerződő Felek, a jelen Feladat-ellátási Szerződést elolvasták, tartalmát 
együttesen értelmezték, s azt, mint akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatot, 
helybenhagyó hatállyal, aláírják. 

Budapesten, 2009.szeptember havának 24. napján 

Hancz Sándor ügyvezető 
KÓKERT Kőbányai Non-profit Kft. 

!v 
""' ~~ 

Szo~tató képviseletében 

KOKERT Kőbánvai 
Non-proflt Közhasznú~Kft. 
11 7 Budapest, Basa u. L 

{)SYVéct; 6 
t~ . 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS, 

amely egyrészről 

a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) képviseletében eljáró Kovács Róbert polgármester, mint fenntartó (a továbbiakban 
"Fenntartó"), 

másrészről 

a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési Non-profit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1107 Budapest, Basa utca 1., 
cégjegyzékszáma: 01 - 09- 898.803, adószáma: 14324130- 2- 42) képviseletében eljáró Hancz 
Sándor ügyvezető, mint szolgáltató (a továbbiakban "Szolgáltató", együttesen "Szerződő 
Felek") között jött létre az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon: 

Preambulum 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselőtestülete megszüntette a Kőbányai Szociális Foglalkoztatót, mint költségvetési 
intézményét, és az 1990. évi LXV. törvény ("Ötv.") 8. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelező 
feladatait az 1992. évi XXXVIII. törvény ("Áht.") 89. -91/ A. §-ai alapján 2008. április 17. napján 
alapított KÓKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Korlátolt 
Felelősségű Társaság útján látja el 2008. június havának 01. napjától. A feladatok folyamatasa 
ellátása érdekében a Fenntartó és a Szolgáltató a jogelőd és jogutód munkaáltató között 
lefolytatták a különös munkaügyi jogutódlási eljárást, a Fenntartó és a Szolgáltató vagyonkezelési 
szerződést kötött a feladat-ellátáshoz kapcsolódó ingatlanvagyon kezelésére. 

I. A Feladat-ellátási Szerződés tárgya 

1.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Ötv. 8. §-ának (2) bekezdésében 
nevesített egyes kötelező önkormányzati feladatok ellátására Feladat-ellátási Szerződést 
kötnek. 

1.2. A Feladat-ellátási Szerződés alapján a Szolgáltató által e/látandó fe/adatok, az Otv. 8. §-ának (1)
(2) bekezdésében foglalt önkormá1!Jizati feladatokhoz kapcsolódóan, a mindenkor hatá!Jos 

jogszabá!Jokban, (gy különiisen a Fenntartó rendeleteiben, határozataiban, valamint a Szolgáltató 
Alapító Okiratában foglalt s~bá!Jok alapján: 

(i) a he !Ji kii=(!erületek fenntartásában: 
• iinkormá1!Jizati kö"=(!erületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyommentesítése, kaszálása, 

zö"l4felületi karbantartása; 

• magassági gai!Jazás; 
• kerületi 1!Jiáifák rendezése; 
• kiizutak űrszelvé'!J' bi=(!osítása; 
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• virágkaJarak kihe(yezéJe; 

• nö"vélryvédelem; 

• jégmenteJítéJ; 

• játJzóterek gondozáJa; 
• játJzóterek karbantartáJa, ezen belül játJzótereken belül a balmtveJzé(yeJ he(yzetek 

kezeléJe,játJzótéri eJzkö"zö·k JzabvátryoJítáJa; 

• parki berendezéJi tárgyak karbantartáJa; 

• parki vízhálózatok üzemeltetéJe; 

• parki ö"ntö"zőhálózat feltérképezéJe; 
• KőröJi C Joma S étátry díJzvilágítáJa éJ Jzö"kőkút karbantartáJ a; 

• Bátryató Jzö"kőkút üzemeltetéJe. 

(ii) Az intézmétryi területek fenntartáJában: 

• Intézmétryi játJzótéri eJzkö"zök JzabvátryoJítáJa. 

(iii) A kö"tjiJtjaJág éJ a települéJtÍJtjaJág bitjoJítáJában: 
• Önkormátryzati kötjerületek, parkok,játJzóterek takarítáJa; 

• Illegális Jzemét elJzállítáJa; 
• Kuryaürülék gyf!jtők kihe(yezéJe; 

• Kuryaürülék gyűjtők üzemeltetéJe. 

(it1 Az épített éJ terméJzeti kö"rnyezet védelmében: 
• Avargyf!jtő zJákok oJtfáJa a lakoJJág réJzére; 

• Lakókö"zösJég kertJzépítéJe, kö"zöJJégi kertek; 

• LakoJJági veJzé(yeJ hulladék gyf!jtéJe; 

• LakoJJági kerületJzépítéJ; 

• LakoJJági kompoJtjáláJ. 

(v) AfoglalkotjatáJ megoldáJában: 

• Közcélú foglalkotjatáJ; 

• IntézmétryifoglalkotjatáJ; 

• Kö.zérdekű foglalkotjatáJ. 

(vi) A kö"zbitjomág he !Ji feladataiban: 
• Tétfigyelő rendJzer műkö"dtetéJe. 

1.3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá az alábbiakra: 

(i) A Feladat-ellátási Szerződés hatályba lépésétől biztosítja a feladatok ellátásához 
mindenkor szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

(ü) A feladatok ellátásához szükséges engedélyeket beszerzi, és a működése során 
biztosítja. 

Il. A Feladat-ellátási szerződés időtartama 

2.1. A Feladat-ellátási Szerződés határozatlan időre jön létre. 
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2.2. A Feladat-ellátási Szerződés időtartamának kezdő napp a Feladat-ellátási Szerződés 
hatályba lépésének napja. 

Ill. A Szolgáltató, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat 
ellátásának előírásai 

A Szolgáltató a Feladat-ellátási Szerződést a vele munkaviszonyban, illetőleg munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban álló, a hatályos jogszabályokban mindenkor előírt számú, szakképesítéssel, 
és gyakorlattal rendelkező szakemberek igénybevételével teljesíti. 

IV. Együttműködési feltételek 

4.1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladatellátás érdekében a Feladat
ellátási Szerződés teljesítése során együttműködnek egymással. 

4.2. A Szolgáltató mindenkori működési engedélyében meghatározott telephelyen a működési 
feltételeket - a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között - a Szolgáltató belső 
szabályzatai határozzák meg. 

V. A Szerződő Felek egyéb járulékos kötelezettségei 

5.1. A Szolgáltató köteles a Fenntartó részére évente beterjeszteni pénzügyi és 
vagyonmérlegét, illetve haladéktalanul bejelenteni hatvan (60) napon túli lejárt tartozásait. 

5.2. A Szolgáltató vállalja, hogy folyamatos szakmai ellenőrzési lehetőséget biztosít a 
Fenntartó számára. 

5.3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a működési rendjére vonatkozó 
szabályzatokat folyamatosan karbantartja. 

5.4. A Szolgáltató a Feladat-ellátási Szerződésben meghatározott feladatok ellátására további 
szerződést köthet a mindenkor hatályos jogszabályok alapján, a Fenntartó előzetes 
j óváhagyásávaL 

VI. A Feladat-ellátási Szerződés megszűnése, megszüntetése 

6.1. A Feladat-ellátási Szerződés, vagy teljesítésének bármely okból való megszűnése vagy 
megszüntetése nem eredményezheti a folyamatos feladatellátás veszélyeztetését, és a 
működése egy napig sem szünetelhet. 

6.2. A Feladat-ellátási Szerződés megszűnik: 

(i) rendkívüli felmondással, 
(ii) közös megállapodással, 
(iii) a Szolgáltató működési engedélyének visszavonásával, 
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(iv) ha a Fenntartó a kötelező feladatainak működtetését más formában kívánja 
biztosítani. 

6.3. A Szolgáltató köteles a Feladat-ellátási Szerződés megszűnésekor az általa kezelt és 
nyilvántartott adatokat hiánytalanul átadni a Fenntartónak, illetőleg a Fenntartó által 
kijelölt szervezeti egységnek. 

VII. Rendkívüli felmondás 

7.1. A Feladat-ellátási Szerződés súlyos megszegése esetén a Fenntartó, vagy a Szolgáltató a 
másik Félhez intézett, ajánlott, tértivevényes levélben elküldött nyilatkozattal a Feladat
ellátási Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a Záróleltár határidejének tűzésével (a 
továbbiakban: "Rendkívüli Felmondás"). 

7 .2. A Fenntartó számára a Rendkívüli Felmondás oka lehet különösen, ha a Szolgáltató: 

(i) a Szolgáltató a kerületgondnoksági és településüzemeltetési, valamint a térfigyelő 
rendszer működtetési feladatok ellátását bármilyen neki felróható okból 
szünetelteti, vagy megszünteti, 

(ii) nem teljesíti a Feladat-ellátási szerződésben írt határidőre a működési engedélyhez 
szükséges tárgyi és személyi minimumfeltételeket, 

(iii) a Fenntartó felszólítása ellenére megszegi a Feladat-ellátási Szerződésben 

meghatározott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét, 
(iv) a Fenntartó felszólítása ellenére nem tartja be a működésére vonatkozó 

szabályzatoka t, 
(v) nem teljesíti hatvan (60) napon túli lejárt tartozásait és a csődeljárásról, 

felszámolási eljárásról és végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27. § (2-
3) bekezdése szerinti fizetésképtelensége fenyeget, 

7.3. Felmondás estén a Fenntartó és a Szolgáltató a felmondási jogát jogszerűen gyakorló Fél 
által meghatározott időpontban leltárt vesznek fel (a továbbiakban: "Záróleltár") és a 
Záróleltár szerint megállapított: 

(i) a Szolgáltató tulajdonában álló Tárgyi Eszközök és készlet beszerzési értéken, 
(ii) legalább a Szolgáltató hatályos működési engedélye szerint a hatályos 

jogszabályokban meghatározott tárgyi minimumfeltételeknek megfelelő 

eszközállomány könyv szerinti értéken és 
(iii) a Szolgáltató informatikai rendszere (hardware és software) könyv szerinti értéken 

(a továbbiakban együttesen: "Záróleltár Érték") a Fenntartó tulajdonába száll és erről a 
Szolgáltató és a Fenntartó képviselői jegyzőkönyvet (a továbbiakban: "Záróleltár 
Jegyzőkönyv") vesznek fel. 

7.4. Felmondás esetén a Szolgáltató a Feladat-ellátási Szerződésben foglaltak szerint a 
Záróleltár napjáig köteles teljesíteni. 

7.5. A Feladat-ellátási szerződés bármely okból torteno megszunese vagy megszüntetése 
esetén a Fenntartó a kerületgondnoksági és településüzemeltetési, valamint a térfigyelő 
rendszer működtetési kötelezettségéből adódóan az ellátás folyamatos biztosításáról a 
Fenntartó köteles gondoskodni. 
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7 .6. Felmondás esetén a Záróleltár napJan a Szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló dolgozókkal a Fenntartó - az által kijelölt szervezeti kereteken belül, -
Fenntartó munkavégzésre irányuló jogviszonyt köteles létesíteni, és köteles minden 
juttatást az érintett dolgozóknak megadni. 

VIII. A Feladat-ellátási Szerződés, vagy teljesítése megszüntetésének és megszűnésének 
más esetei 

8.1. A Feladat-ellátási Szerződés közös megállapodással történő megszűnése esetén a Feladat
ellátási Szerződés VII. fejezetében írtakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 
Záróleltár napját a Szolgáltató és a Fenntartó közösen állapítják meg. 

A Feladat-ellátási Szerződés közös megállapodással történő megszűnése esetén a 
Szolgáltató köteles a Feladat-ellátási Szerződést teljesíteni a Záróleltár napjáig. 

8.2. Ha a Szolgáltató azért szűnik meg jogutód nélkül, mert a Fenntartó az államháztartásról 
szóló 1992. évi :X:X,"'\..'VIII. törvény ("Áht.") alapján megszünteti, és a kerületgondnokság 
és településüzemeltetés feladatainak ellátására új szervezetet hoz létre, a Feladat-ellátási 
Szerződés nem szűnik, meg, hanem a Feladat-ellátási Szerződés vonatkozásában a 
létrejött új szervezet a Szolgáltató jogutódjának tekintendő. 

8.3. Ha a Feladat-ellátási Szerződés azért szűnik meg, mert a Szolgáltató működési engedélyét 
az illetékes hatóság visszavonta, a Feladat-ellátási Szerződés VII. fejezetében írtakat azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Záróleltár napja a működési engedély visszavonásáról 
szóló határozat, vagy annak bírósági megtámadása esetén a bírósági ítélet jogerőre 

emelkedésének napja. 

A Feladat-ellátási Szerződés ezen okból történő megszűnése esetén a Szolgáltató köteles a 
Feladat-ellátási szerződést teljesíteni a Záróleltár napjáig. 

IX. V egyes rendelkezések 

9.1. A Feladat-ellátási Szerződés tartalmahatálybalépésétől közérdekű adat. 

9.2. A Feladat-ellátási Szerződés irányadó joga amindenkor hatályos magyar jog. 

9.3. A Szerződő Felek a Feladat-ellátási Szerződésből eredő jogvitáikkal kapcsolatosan alávetik 
magukat a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság eljárásának. 

9. 4. A jelen FeJadat-ellátási S zerződés hatá/y ba lépéJ-ével egyidf!jűleg hatá/y át !Jeszji a S zerződő Felek közott 
2008. mqjus 30-án létrt!)Ö'tt és legutóbb 2009. szeptember 24-én módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
feladat-ellátási szerződés. 
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Alulírott, Szerződő Felek, a jelen Feladat-ellátási Szerződést elolvasták, tartalmát 
együttesen értelrnezték, s azt, mint akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatot, 
helybenhagyó hatállyal, aláírják. 

Budapesten, 2011. április havának" ... ': napján 

Hancz Sándor, ügyvezető 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Kft. 

Szolgáltató képviseletében 

Ellen jegyzem: 

Kovács Róbert 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önk. 

Fenntartó képviseletében 
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