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KO ZSZOLGALTATASI S ZERZODE S

amely létrejött egyrészről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkorm ányzata
székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.,
1 5 7 3 5 60 5 - 8 4 II -32I -0 5) továbbiakban: Megbízó

másrészről

(képviseli: dr. Kriza Akos polgármester,
adőszáma: 15135605-2-05. KSH száma:

a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli:
Tallósné Novák Irén ügyvezető, szél<helye: 3531 Miskolc, Győri kapu27la. sz., adőszáma,.
23 83 493 6 -2 -0 5, cé gj e gy zékszáma : 0 5 -09-02 3 69 4) továbbiakban: Megbízott

között az alulírott időben és helyen az aléhbi feltételek mellett:

I. Bevezető rendelkezések

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése X-280l23.507l20ll számű
határozatával 2012.03.31. hatállyal elrendelte a Miskolci Kulturális Központ elnevezésű
önkormányzati költségvetési intézmény megszüntetését, és egyúttal létrehozta a Miskolci
Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, dz intézmény
utódszervezeteként.

2. Az Önkormányzat a fenti döntések meghozatala során akként ítélte meg, hogy a kulturális
közfeladatok ellátását a tevékenység hatékonysága, a pénzügyi források felkutatása, a
költségvetési források takarékosabb felhasználása, és az önkormányzati vagyon
gazdaságosabb hasznosítása érdekében, a költségvetési szerv helyett, többségi tulajdonában
álló nonprofit korlátolt felelősségű társaságnak átadja.

3. A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 201,2. április 1.

napjával a Miskolci Kulturális Központ intézmény által ellátott szakmai és közfeladatot
átvette, ennek érdekében a Megbízóva| 2012. február 23. napjánközszolgáltatási szerződést
kötött 2011. március 31. napjáig szőlő határozott időre. A közszolgáltatási szerződésYl3.
pondában foglalt - a közszolgáltatási szerződés feltételeinek újratárgya|ására vonatkozó
kötelezettségük alapján - felek a jelen szerződésben foglalt közfeladat-ellátás íblytonossága
érdekében az alábbiak szerint állapodnak meg.

II. A szerződés célja

4. Aszerződő felek rögzitlk, hogy Megbíző amuzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról, a közművelődésről szőIó 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban:
közművelődési tv,) írt, a törvény erejénél fogva kötelező és önként vállalt egyes kulturális és
közművelődési feladatai elléiásával 2011 . április 1 . napjától a Y. 29. pontban meghatározott
határozott id§re megbizzaMegbízottat, amely a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal
a j e l en szerző dé sb en r é szletezett feladatok s zínvonalas el látására.

5. E közcélú feladatok ellátásának alapvető szabáIyait - a közmíivelődési tv. és a
végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban - a Megbízott társaságt, szerződése
tuialmazza.



6. Jelen szerződés célja, hogy a város lakossága részéte Megbízó helyi közszolgáltatásként
gondoskodj on a közművelődési feladatok ellátásáról.

III. A szerződés tárgya

7. Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a város lakossága számáta kulturális,
közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztatő és információs szolgáltatásokat lásson el,
különös tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairől szőIő 20II. évi CLXXXIX,
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjára, a közművelődési tv.76. és 78. §-ában, valamint
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város közműrvelődési feladatainak és

ellátásának íbltételeilől szóló 2ll20l2. (YI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-ában
megfogalmazottakra.

8. A közszolgáltatási szerződés keretében Megbízott az alábbi í-eladatokat köteles elvégezni:

a) működteti a város alábbi közművelődési színtereit,. az Ady Endre Művelődési Házat, a
Diósgyőri Vár Jegypénztár és Információs Irodát, a Dr. Szabó Gyula Bemutató
Csillagvizsgálőt, a Gárdonyi Géza Művelődési Házat, a Görömbölyi MűvelődésiHázat, az
Iíjúsági Házat, a MűvészetekHázát, a Vasgyári Közösségi Házat, Déryné hénat,

b) közfeladat ellátáshoz kapcsolódva működteti, üzemelteti a diósgyőri várat és a Lovagi
Tornák Terét,

c) részt yesz az ünnep kultúrájának gondozásában, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra
értékeinek ápolásában, szervezi a nemzeti, társadalmi ünnepek programjait, az adott év
évfordulóihoz kapcsolódó eseményeit,

d) közreműrködik a város fesztiváljainak, nagyrendezvényeinek szervezésében,
e) résá vesz a városrészi közművelődési feladatellátásban, ennek keretén belül Avas

városrész közművelődési feladat ellátásának biztosítása érdekében az Avas színházterem
közművelődési programj ait szeruezi, rcndezi és lebonyolítja,

t) a városrészi közművelődési feladatellátásban együttműködik az ott működő civil
szervezetekkel,

g) közművelődésszervező feladatkörében film, video és egyéb képfelvétel vetítésére
lehetőséget biztosít,

h) szórakoztatő zenei és prózai előadásokat és ismeretterjesztő programokat szeryez,
i) fotó-, képzőművészeti és más kiállításokat szervez,
j) terembéres próba-és fellépési lehetőséget biztosít ifiúsági művészeti csoportok részére, és

feladatát képezi a város egyéb ifiúsági önszerveződő művészeti csoportjai próbáinak és
fellépéseinek elősegítése is,

k) segíti az iskolai nevelő és oktató munkát, ehhez kapcsolódóan találkozókat, vitaesteket,
beszélgetéseket, előadásokat szeíyez meghívott előadók közreműködésével, továbbá
kiemelt irgyelmet szentel az iskolai közösségépítés előremozdításának,

l) közösségi teret biztosít és koordinálja a szabadidő hasznos és kulturált eltoltésének
lehetőségeit, könnyű-és komolyzenei hangversenyeket, egyéb zenés rendezvényeket
szeTvez, helyiséget biztosít a szórakoztató célú színvonalas programok lebonyolításához,
valamint színvonalas gyermek, ifiúsági és felnőtt kulturális, közművelődési, szabadidős és
közö ssé gi pro gramok at szerv ez,

m)megbízott egyiittműködik a város kulturális és közéleti szervezeteivel,
n) részt vesz Miskolcon az ismeretszerző amatőr művészeti tevékenységek gondozásában, az

általa működtetett színtereken teret biztosít a város önszerveződő kulturális-közművelődési
közösségeinek, szakkörök, amatőr művészeti csopoftok, klubok, tanfolyamok,
kisközösségek, szervezetek működéséhez.



9. A Megbízott a nyitva tartással egy időben ügyeletet és információs szolgáltatást biztosít. A
Megbízott a közművelődési célú minimális nyitvatarlását az alábbiak szerint köteles
biztosítani:
- Ady Endre MűvelődésiHáz

Hétfőtől péntekig 10 - 17 őráig,
- Gárdonyi Géza Művelődési Ház

Hétfőtől péntekig a rendezvényektől fiiggően a programol<hoz igazodvatart nyitva.
- GörömbölyiMűvelődéstHáz

Hétfőtől péntekig arcndezvényektől ftiggően a programol<hoz tgazodva tart nyitva.
- Ifiúsági Ház

Hétfotől péntekig 9 - 19 őráig,
- VasgyáriKözösségiHáz

Hétfőtől péntekig a rendezvényektől fliggően a programolűoz igazodvatart nyitva.
- Dr. Szabó Gy.ula Bemutató Csillagvizsgáló

Péntekenként 19 őrátől, az időjárástól és a rendezvényektől fiiggően a programokhoz
igazo dv a tart nyitva. Tele fono s bej el entkezé s szüksé ge s.

A fentiektől eltérő időpontban kizárőlag iskolai csoportok látogathatják a létesítménlt,
előzetes telefonos időpont egyeztetés után.

Ezen telephelyek hétvégén és munkaszüneti napokon a rendezvényektől fuggően a
pro gramokh oz igazo dva tartanak nyitva.

- Diósgyőri Vár Jegypénztár és Információs Iroda
November 01 - március 31.: Hétfőtől vasárnapig 09 - l7 őráig,
Április 01 - október 31.: Hétfotől vasárnapig 09 - 18 óráig,

- Diósgyőri Vár és Déryné Ház
November 01 - március 31.: Hétfőtől vasárnapig 09 - I7 őráig,
Április 01 - október 3 1 .: Hétfotől vasárnapig 09 - 1 8 óráig,

- MűvészetekHáza
Hétfőtől vasárnapig 14- 22 őráíg,

- Lovagi Tomák Tere
Rendezvényektől fiiggően a programokhoz igazodva tart nyitva.

10. A Megbízott szakmai feladatok tekintetében a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti
egységével köteles egyeztetni.

IV. A tevékenység személyi, pénzügyi és tárgyi feltételei

Személyi feltételek

11. Megbízott vállalja, hogy ezen feladatok magas szinten történő ellátása érdekében -
íigyelemmel az 1997. évi CXL. törvény 79. § (2) bekezdésének t) pontjára - felsőfokú
végzettségű és szakképesítésű közművelődési szakembereket fo glalkoztat.

Pénzügyi feltételek
1

12. A feladatok színvonalas ellátása érdekében Megbízó váIIaIja, hogy a szerződés időtartama
alatt a közművelődési íbladatok ellátására és a működés biztosítására az adott év költségvetési
rendeletében meghatározott összegű támogatást biztosít, melyre a Felek évenként támogatási
szerződést kötnek. Megbízott tudomásul veszi, hogy a költségvetési rendeletben foglalt
támogatás összege az izleti tervhez és az V. 27. pont szerinti, Megbízó által véleményezetí



munkatervhez igazodik, a támogatás összegét a Megbiző a költségvetési rendeletben
e gyol dalúan határ o zza me g.

13. A vállalt feladatok mennyisége és a feladatvállalás mértéke, valamint a f-eladatvállalás
minőségi mutatója a vonatkozó költségvetési rendelethez, az üzleti tervhez és a munkatewhez
igazodik. A közszolgáltatási szerződés keretében Megbízott a szerződés időtartama alatt a
Megbízó éves költségvetési rendeletében foglalt támogatási összegek fiiggvényében vállalja a
fenti pontokban meghatttrozott feladatok ellátását, kiemelten a közművelődési színterek és
telephelyek magas színvonalú működtetését az éves üzleti terv és munkaterv szerinti
tevékenységge1.
14. A támogatás mérléke nem haladhatja meg a Megbízott részére a f-enti pontokban
meghatározott támogatási célok megvalósítása során közvetlenül felmerült, tgazoltan
kizfuőIag ezen célokra fordított költségeket.
15. Az elszámolható költségek körét, az elszélrtolás módját - a túlkompenzáciő elkerülése
érdekében előírt visszafizetési kötelezettség előírásával -, az évenkénti támogatás összegét és
atámogatás átadásának részletes szabáIyait felek az Önkormányzatmindenkori költségvetési
rendelete alapj an évenként kötött támogatási szerződésben rögzítik.
16. A tárgyévi költségvetési rendelet elfogadásáig a Megbízó a mindenkori átmeneti
finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletében foglaltak szerint, a
tárgyévet megelőző évre megállapított eredeti előirányzatnak az időarányos részét biztosítja
Megbízott szétmára.
17. A Megbízott olyan számviteli rendszer1 köteles kialakítani és alkalmaznt, unely alaplán
elkülöníthető a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáItatási tevékenység és az egyéb
tevékenység számvitele.
18. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbíző a jelen szerződés tárgyát képező
közszolgáltatási tevékenységet helyszíni, illetve dokumentális ellenőrzés keretében előzetes
bejelentés nélkül is vizsgálhatja.
19. Megállapodnak a Felek abban is, hogy amennyiben az állami támogatási rendszer, vagy
annak összege Megbízottra nézve hátrányosan váItozlk, űgy az ez irényú állami döntést
követően a szerződést 60 napon belül felülvizsgá|ják.
20. Felek megállapodnak abban, hogy együttműködve mindent megtesznek annak érdekében,
hogy Megbízott további állami, pályázati, alapítványi stb. támogatásokhoz jusson.
Forrásbővítés céljából Megbízott tészt yesz a szakterület számára kiít pályázatokon, sikeres
pályázat esetén azokat gondozza, és elszámol a kiírásnak megfelelően.
21,. A Megbízott működtetésében lévő épületek előcsamoka és a hozzá kapcsolódó szociális
helységek bárki számára ingyenesen látogathatóak és használhatóak. Továbbá ingyenesen
látogathatóak a közterületeken szetvezettnemzeti-, társadalmi ünnepek programjai.
22. Megbízott hatáskörébe tartoztk a rendezvényeire érvényes jegy- és bérletárainak
megállapítása.
23. Megbízott vállalja, hogy üzleti tervét minden év március 31. napjáig, míg mérlegét a
tárgyévet követő április 30. napjáig elfogadásra a Megbízóhoz megküldi.

Tárgyi feltételek

24. AMegbízó aszerződésben meghatározott közcélú feladatok ellátása érdekében a
-3531 Miskolc, Győri kapu27lA, (Ifiúsági Ház)
-3534 Miskolc Árpád u.4. sz. (Ady Endre MűvelődéstHáz)
-3533 Miskolc, Vasgyári u,24. sz. (Vasgyári KözösségiHáz)
-3534 Miskolc, Vár u. 20. sz. (Diósgyőri Vár Jegypénztálr és Információs lroda)
-3516 Miskolc, Szolártsik tér 4. sz.(Görömbölyi MűvelődésiHáz)
-3516 Miskolc, Sütő János u.42. sz.(Gárdonyi Géza Művelődési Ház)
-3525 Miskolc, Rákóczi u. 5. sz. (MűvészetekHáza)
-3534 Miskolc, Yár u.22. (DérynéHáz)



-3534 Miskolc, Dorottya u. 1. sz.; hrsz.: 30122125l\167 (Dr. Szabó Gyula Bemutató
Csillagvizsgáló)
alatt található ingatlanokat a közfeladat ellátása érdekében ingyenes használatba adta át a

gazdasági társaságnak, amelynek íbltételei külön szerződésben kerültek rögzítésre.

25. A Megbízó a 3534 Miskolc, Vár u. 24. sz. (Diósgyőri várat történelmi emlékhelyként
történő üzemeltetésre) és a 3535 Miskolc, Tapolcarét u.3281,913 hrsz. (Lovagi Tornák Terét

hasznáIati díj ellenében) alatti ingatlanokat a III. pontban foglalt feladatok ellátása és

működtetés céljából átadta a gazdasági társaságnak, amelynek feltételei külön szerződésben
kerültek rögzítésre.

26. Felek rögzítik, hogy az I.3. pont szerinti szerződés hatálya alatt a Megbízó a feladat
ellátásához a Megbízott rendelkezésére bocsátotta a megszüntetett Miskolci Kulturális
Központ leltár szerinti vagyontárgyait, berendezési tárgyait, a működéshez szükséges
eszközöket hasznáIatba átadta, melynek feltételei külön szerződésben kerültek rögzítésre.

V. Egyéb kikötések, zárő rendelkezések

27. Megbízott minden évben, tárgyévet megelőző november 30. napjáig elkészíti
munkatervét, amelyet a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége rendelkezésére
bocsát 30 napon belüli véleményezéste. Megbízott jelen közszolgáItatási szerződésben
átvállalt közfeladatok teljesítésének szakmai beszámolóját minden év február 28. napjáig
elkészíti, melyet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáről szőIő 3]DOr4. (XII.19.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.I2. pontja aIapján a Köznevelési, Kulturális,
Turisztikai, Ifi úsági és Spor1 Bizottság j óváhagy.

28. Felek megállapodtak abban, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés közös akarattal
bármikor írásban módo sítható, illetve me gszüntethető.

29. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen közszolgáItatási szerződés 2022. március 31.

napjáig fennálló hatáIyára tekintettel legkésőbb 2022. március 31. napjáig a közöttük
esetlegesen létrehozandő űj szerződést előkészítik és a|áírják.

30. A támogatás kizélrőlag aközszolgáltatási szerződésben jóváhagyott célokra, közfeladatok
ellátására fordítható. A támogatás összegét Megbízott a fentiekben meghatározott céltól
eltérően nem használhatia fel.

31. Megbízott a támogatás jogszeru felhasználásáért teljes anyagi íblelősséggel tartozik.

32. A támogatás a fentieken túl a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint
használható fel.

33. Megbízott a vonatkozó ellenőrzéseknek köteles alávetni magétt. A Megbízó jogosult a

támogatás felhasználását, illetve az abbőI megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, errnek során

Megbízottől " az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekémi, illetve a

Megbízottnál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. A
szakmai célok megvalósításának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti
egysége végzi, amellyel ennek érdekében Megbízott köteles íblyamatos kapcsolatot tartani.

34. Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének a szerződésben
foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése,
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szüneteltetése vagy felftiggesztése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az
elszámolási kötelezettségek megszegése, az ellenőrzés akadályozása, a jogszabályok, szakmai
követe]mények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a
megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése. Megbízó szerződésszegés
esetén jogosult a jelen szerződést - a következményekre vonatkozó íigyelmeztetést követően,
az abban meghatározott határidő eredmény.telen eltelte után - azonnali hatáliyal,kártalanítás
nélkül felmondani. Felek ez esetben kötelesek egymással 30 napon belül elszámolni.

35. Jelen megállapodás valamennyi eleme nyilvános.

36. F, szerződés teljesítése érdekében a szerződő felek szoros együttműködésre kötelesek. Az
esetleges vitás kérdésekben a felek elsősorban egyeztetés és közös megegyezés útján
kívánnak eljámi. Peres kérdésekben a felek kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve hatáskörtől
íüggően a Miskolci Törvényszék illetékességét.

Ezen szerződést a felek, közös elolvasás és érlelmezés után, mint akaratukkal mindenben
me ge gyezőt j óváhagyó lag írták aIá,
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