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) önk. határozat melléklete

SZERZŐDÉS
KÖZHASZNÚ FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA
Mely létrejött egyrészről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
(székhely: 1221 Budapest, Városház tér 11., adószám: 15735856-2-43, képv.: Karsay Ferenc
polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Tóth József u. 47., Cg. 01-09920044, adószám: 21106424-2-43, bankszámlaszám: 11722003-20141178-00000000, képv.:
Hollerung Gábor ügyvezető igazgató, Ortutay Réka cégvezető) (a továbbiakban: Közhasznú
Nonprofit Kft.), mint közhasznú feladatot ellátó közhasznú szervezet között a közhasznú
tevékenységek folytatásának feltételeiről, valamint a közhasznú tevékenységek támogatásáról,
az azzal való elszámolás feltételeiről és módjáról a Felek között létrejött közszolgáltatási
szerződésben foglaltak alapján.
I. A közhasznú feladat meghatározása, leírása és a hozzárendelt vagyoni eszközök
1. Közhasznú tevékenység: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20.
pontja alapján minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat
teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
Az Önkormányzat a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja és
a 23. § (5) bekezdés 13. pontja alapján meghatározott, - közművelődési tevékenység közfeladat ellátása érdekében szerződést köt a Közhasznú Nonprofit Kft-vel, határozatlan
időre, a szerződés évenkénti felülvizsgálata mellett.
Felek rögzítik, hogy Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2013. (II.08.)
önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Közhasznú Nonprofit Kft. a
rendelet 3. §-ában felsorolt önkormányzati feladatok folyamatos megvalósíthatósága
érdekében alapított, kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaság.
2. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a feladat-ellátási szerződés jóváhagyása, amelyet
a Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről köt.
A fentiek alapján az Önkormányzat megbízta a Közhasznú Nonprofit Kft-t az alábbi
feladatok ellátásával:
- a kerület kulturális és művészeti életében korábban kialakított meghatározó
jelentőségű és magas színvonalú szerepvállalásának megőrzése és fejlesztése,
- a kerületi ifjúság zenei nevelését segítő, a művészeti értékek iránt fogékony
hangverseny látogató közönséggé nevelésben alapvető fontosságú ifjúsági

-

hangversenysorozatok fenntartása és gazdagítása, a kerületi lakosság magas
színvonalú szórakoztatása,
a főváros zenei életében kialakított nagy népszerűségnek örvendő rendszeresen
visszatérő felnőtt és ifjúsági hangversenyprogramok további fenntartása,
a fiatal pályakezdő muzsikusok képzésében, továbbképzésében vállalt szerepének
folytatása és fejlesztése.

Az Önkormányzat által támogatott feladatokat, programokat az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
Pályakezdő fiatalok segítése feladat keretén belül:
- a pályakezdő fiatalok felsőfokú zenei képesítésének megszerzése érdekében nyújtott
támogatások, illetve kedvezmények nyújtása.
A közhasznú társaság által végzett támogatott szolgáltatások:
TEÁOR
9001 Előadó-művészet (főtevékenység)
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9329 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
3. A Közhasznú Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik továbbá a közhasznú tevékenységet
segítő üzleti tevékenység. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a zenekar
székhelyét jelentő (1222 Budapest, Tóth József u. 47.) ingatlanrész közüzemi díjai a
Közhasznú Nonprofit Kft-t terhelik, melyet negyedévente számla alapján térít meg az
Önkormányzatnak.
4. Az Önkormányzat tulajdonát képező, a Közhasznú Nonprofit Kft. használatába adott
ingatlanrész használatából fakadó állagmegóvási kötelezettség az Önkormányzatot terheli.
5. A Közhasznú Nonprofit Kft. – az Önkormányzat előzetes tájékoztatása mellett -bérbe
adhatja a használatában lévő ingatlanok egyes helyiségeit oly módon, hogy a bérbeadás
nem veszélyeztetheti a támogatott tevékenységek ellátását.
6. Az. 5. pont szerinti bérbeadásból származó bevétel a Közhasznú Nonprofit Kft-t illeti, a
bérbeadással összefüggésben keletkező költségek, esetleges károkozás a Közhasznú
Nonprofit Kft-t terheli.
II. A feladatellátás szintje és a Felek közötti jogviszony
1. A Közhasznú Nonprofit Kft. köteles a jelen szerződés I. 1. és I. 2. pontjaiban jelzett
feladatokat a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a
legmagasabb szakmai színvonal biztosításával ellátni.
2. Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a közhasznú tevékenység finanszírozásának esetleges
normatív csökkentése miatt finanszírozás nélkül maradt szakfeladat-rész működtetésére az
Önkormányzat többlet-finanszírozást nem ad.

3. A Közhasznú Nonprofit Kft. köteles az Önkormányzatot a működéséről az Alapító
Okiratában meghatározott módon és rendszerességgel tájékoztatni, továbbá a statisztikai
jelentések egy példányát a részére megküldeni.
4. A Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködik:
- a Képviselő-testület szakbizottságaival,
- a Polgármesteri Hivatal - a Közhasznú Nonprofit Kft. feladatkörét érintő
tevékenységet ellátó - szervezeti egységével,
- szakmai kapcsolatot tart az Emberi Erőforrások Minisztériumával,
- szakmai kapcsolatot tart a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási
és Kulturális Osztályával.
III. A közhasznú feladatok támogatása, az azzal való elszámolás feltételei és módja
1. A Közhasznú Nonprofit Kft. az I. 2. pontban felsorolt közhasznú feladatok ellátására,
valamint a működési és fenntartási kiadásokra, szakfeladatszáma: 900121, kormányzati
funkció: 082030 - 2019. évre vonatkozóan - az Önkormányzattól 105.000.000,-Ft
működési célú támogatásban részesül. A Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek megfelelően a Budafoki Dohnányi Ernő
Szimfonikus Zenekarnak központi költségvetési támogatásként 200.000.000,-Forintot
hagytak jóvá. Az önkormányzati és az állami támogatás összesen 305.000.000,-Forint,
mely az alábbi havi bontásban kerül leutalásra:
Január:
13.000.000,-Ft
Február:
13.000.000,-Ft
Március:
13.000.000,-Ft
Április:
13.000.000,-Ft
Május:
31.625.000,-Ft
Június:
31.625.000,-Ft
Július:
31.625.000,-Ft
Augusztus:
31.625.000,-Ft
Szeptember:
31.625.000,-Ft
Október:
31.625.000,-Ft
November:
31.625.000,-Ft
December:
31.625.000,-Ft
2. A Közhasznú Nonprofit Kft. az Önkormányzattól és az államtól a közhasznú feladatok
ellátására kapott működési támogatással a 2020. március 31-ig kötelezően benyújtandó év
végi beszámolójában, a könyvvizsgáló által hitelesített közhasznúsági jelentésben számol
el, melyet szöveges szakmai értékeléssel támaszt alá. A beszámolót a Képviselő-testület
fogadja el.
IV. Egyéb rendelkezések
1. Jelen szerződést a Felek a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő támogatási
időszakra kötik.
2. Jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor azt mindkét fél felhatalmazott képviselője
útján aláírta.

3. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló
bizottsági közlemény (a továbbiakban: Közlemény) 34. pontja alapján a kultúrához és a
kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenységek megszervezhetők nem
kereskedelmi módon is, így e tevékenységek egyes esetekben nem gazdasági jellegűek. A
Bizottság úgy véli, hogy a nagyközönség számára térítésmentesen hozzáférhető kulturális
tevékenység vagy a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység állami
finanszírozása tisztán társadalmi és kulturális célt szolgál, ami nem gazdasági jellegű.
Hasonlóképpen az, hogy egy kulturális intézmény látogatóinak vagy a nagyközönség
számára nyitott kulturális tevékenység vagy a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó
tevékenység résztvevőinek pénzügyi hozzájárulást kellene fizetniük, amely a valódi
költségeknek csupán egy töredékét fedezi, nem változtat az említett tevékenység nem
gazdasági jellegén, mivel nem tekinthető a nyújtott szolgáltatás valódi díjazásának. Ezért
esetükben nem kell az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni.
Szerződő Felek fentiek alapján együttesen úgy nyilatkoznak, hogy a jelen szerződésben
foglalt feladatellátás támogatása nem minősül állami támogatásnak.
4. Közhasznú Nonprofit Kft. jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az általa
képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése
alapján átlátható szervezetnek minősül. Közhasznú Nonprofit Kft. haladéktalanul köteles az
Önkormányzat képviselőjét írásban tájékoztatni, ha a 2011. évi CXCVI. törvény szerinti
átláthatósági feltételeknek való megfelelősége jelen szerződés időtartama alatt megszűnik és
tudomásul veszi, ha az átláthatósággal kapcsolatos valótlan nyilatkozatot tett, vagy az
átláthatóság feltételei jelen szerződés időtartama alatt megszűnnek, jelen szerződést az
Önkormányzat azonnali hatállyal felmondja - amennyiben a teljesítésre nem került sor – a
szerződéstől eláll.
5. A fenti szerződést a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2019.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata
képviseli: Karsay Ferenc
polgármester

Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus
Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.
képviseli: Hollerung Gábor
ügyvezető
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus
Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.
képviseli: Ortutay Réka
cégvezető

Záradék:
Jelen szerződést Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete
a /2019. (
) önk. határozatával hagyta jóvá.
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dátum:
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