
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
Közfeladat ellátására 

 
 

Amely létrejött egyrészről a 

név: Szajol Községi Önkormányzat 

székhely: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 

képviselő:  Szöllősi József polgármester 

adószám:  15732743-2-16 

mint Megrendelő 

  
másrészről a 

név:  Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 

székhely:  Szajol, Kölcsey Ferenc út 2. 

képviselő:  Makainé Tóth Erzsébet 

adószám: 18839399-1-16 

mint Közszolgáltatást nyújtó között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 
I. A szerződés tárgya: 
 
1. Jelen közszolgáltatási szerződés tárgya a Szajol Községi Önkormányzat által a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ának és a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 
rendelkezései szerint ellátandó helyi közszolgáltatások feladatainak, továbbá az 1997.évi 
törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló törvény, valamint a vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelete az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér 
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
112/2009. (VIII. 29.) sz. rendelet szerint ellátandó helyi közszolgáltatások feladatainak, azok 
mértékének és ellátása módjának meghatározása. 
 
2. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés tárgyát az alábbi ellátandó közfeladatok 
képezik: 
 
A Közszolgáltatást nyújtó vállalja, hogy a településen élő gyermekek és fiatalok számára 
rendszeresen szervez szabadidős, sport és kulturális programokat.  
 
A Közszolgáltatást nyújtó az alábbiakat vállalja: 
 

� együttműködik a vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelete az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és 
szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM. rendeletben meghatározott kötelező 
gyermek és ifjúsági programok szervezésében és megvalósításában a helyi Közösségi 
Ház és Könyvtárral (IKSZT).  
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� szolgáltatásait, programjait rendszeresen szervezi és térítésmentesen szolgáltatja a 

célcsoport számára: gyermek és ifjúsági programok szervezése, községi szintű 
gyermeknap szervezése, az iskolai felzárkózás segítő, a középiskolai tanulmányokra 
felkészítő, tanítási időn túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok 
számára. 

 
3. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott, feladatkörébe tartozó 
közfeladat és közszolgáltatás ellátásával, a jelen szerződés szerinti terjedelemben, a jelen 
szerződésben rögzített korlátozásokkal és feltételekkel Közszolgáltatást nyújtót bízza meg. 
 
4. A Közszolgáltatást nyújtó kijelenti, hogy a jelen szerződés keretei között meghatározott 
közfeladatok és közszolgáltatások teljesítését, a jelen szerződésben foglalt feltételek és 
jogszabályi előírások betartása mellett vállalja. 
 
II. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 
Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy jogosult a Közszolgáltatást nyújtót, illetve 
tevékenységét ellenőrizni, a Közszolgáltatást nyújtótól adatot, információt bekérni. 
 
III. A Közszolgáltatást nyújtó jogai és kötelezettségei 
 
1.) A Közszolgáltatást nyújtó a közfeladat folyamatos ellátása érdekében jogosult önkéntesek 
segítségét igénybe venni. 
2.) Közszolgáltatást nyújtó kötelezettséget vállal arra, hogy: 

- Megrendelő számára a jelen megállapodásban meghatározott közfeladatokat jelen 
szerződés szerint elvégzi; 

- A megállapodásban megjelölt feladatok teljesítése érdekében a Megrendelővel 
folyamatosan és előzetesen egyeztet; 

- A feladatot a legnagyobb gondossággal, továbbá gazdaságosan és hatékonyan elvégzi. 
3.) A Közszolgáltatást nyújtó köteles a közszolgáltatást igénybe vevők esetleges panaszait 
kivizsgálni, azok orvoslásában hatékonyan közreműködni. 
4.) A Közszolgáltatást nyújtó köteles jelenteni a Megrendelőnek a közszolgáltatás 
elvégzésének akadályát, az akadály megszüntetésére tett intézkedéseit. A Megrendelő az 
akadály elhárításában köteles közreműködni. 
 
IV. A szerződés ideje, felmondása: 
 
1. A Felek a szerződést jelen szerződés aláírásának napjától kezdődően határozatlan időre 
kötik meg. 
2. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel és írásban módosíthatják. 
3. Jelen szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási határidővel, rendes felmondással 
felmondhatja. 
4. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan 
megszegi, a másik fél írásban köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés 
tartalmáról, és a szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles ésszerű 
határidőn, de legkésőbb 15 napon belül eleget tenni. 
5. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a 
másik fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejárát követően azonnali 
hatállyal felmondani. 
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V. Záró rendelkezések 
 
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés fennállása alatt minden, a szerződésből 
eredő valamennyi vitás kérdést elsődlegesen egyeztetéssel kívánják rendezni.  
 
Jelen szerződésre – melyet a Felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, aláírásukkal jóváhagyólag ellátták – egyebekben a Polgári Törvénykönyv, 
valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
A jelen szerződés két példányban, egymással minden részben azonos tartalommal készült.  
 
 
Szajol, 2015.. ....................     
 
 

 
 
 
 
 

………................…………. 
Megrendelő 

(ph.) 

 
 
 
 
 

………………………………. 
Közszolgáltatást nyújtó 

(ph.) 
 


