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Anrely létre.iött egltészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (566ó
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1,. képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester), mint alapító
önkormányzat ( l tov.ibbiakban : Önk,lrm,ínyzar;

másrészről a MEDGYESEGYHÁzI rrupÜr.ÉsÜzEMELTETÉs Kózhasznú Nonproíit Korlátoli
Fele|ősségű Társaság (5666 Medgyesegyháza, Moravszki u, 17,, képviseli: Mitykó Mihály
ügyvezető} (a továbbiakban: Kft.) között alulirott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Felek rögzítik, hogy a Kft. az Önkormányzat 100 7o-os trrlajdonában á1'Ió gazdasági társaság,
Felek a leladatellítás rnódjáról és rtnak finanszírozásiiról az alábbiak szerint állapodnak meg:

I. Feladatellátás

1.1. Felek rögzítik, 20l6. július 0í. napjától a Kli. íbladalai közé tartozik:

- Városi uszoda üzemeltetése: Az uszoda iizemeltetése sorírr elsődleges szempont az
óvodai és iskolai írszásoktatásní& bizto§ít;üli a iétesítnény tanrendbe ópíteti
térítésmente§ lrasznlilatlrt, valamint a Sportegyesület úrszószakosztályának a délutáni
edzéseken és versenyeken a használatot a képvise}ó-testiilet által biztosított
kedvezmények figyelembe vételével, Ezen túl a szabad kapacitás kihasználása a Kft.
i-eladata. melyre vonatkozó bevételeket, használati díjakat is a Ktt. határozza meg. A
Kft, jogosult és köteles a létesítmélty iizemeltetéséfe, köteles annak takarításám.
karbantartására és a f<rlyamatos feliig}€let biztosítására, valamitrt nrindez-ek
költségeiriek viselésóre. A t'eladatellítás 20l6, jírlius 01. napjátó1 kezdődik.

- Sportcsarnok üzemeltetése: Az üzeneltctós során elsódleges szempont a Schéner
kiihály Nevelési és Oktalási Központ tanrendje szerint az iskolai testnevelésnek és az
oktatási, valatnint az óvodai nevelési program részót kópezó spoúprogramtrknak"
illetve az intéznrény által szelvezett renelezvónyekrrek a létesítrrrény téíítésüe tes

használarának a biztosítísa, A sportcgyesület szakosztáiyai cdzóscinek, vcrsenyeinek a

1ótesítmény lrasználatot a képvise}ő{estiilct által biztosított kedveznérryek tigyelembe
yótelével köteles rendelkezósre bocsátani, Ezen túl a szabad kapacitás kihasz,nílása a
Kft. feladata, melyre vorratkozó bevételekct, haszná}ati díjak is a Kít. határnzza tneg,

A Kft. jogosult és köteles a létesítmény üzemeltetésére, köteles annak takar,ításárr.

karbantadósára és a foiyatnatos feliigye}et biztosításár,a, valamint nindezek
költsógeinek viselésére. A feladatellátás 20l6, jírlius 01. napjától kezdódik,

i.2. Felek rógzítik, hogy a közöttük korábbarr lélrejött ,,Kegyeleti közsz-olgtltarísi szerződós"
ós a tclepiiléstizenrelteíósíe vonatkozó ,.Közszolgáltatási szerzödés" továbbra is hauilyban
tuarld.

L3. Felek rrigzítik, hogy az Ll. pontban foglaltirkon títl a Medgyesegyházi
Telepiilésiizemeitetés Nonprofit kft. feladatai kózé taftoznak az alábbi közhasznú
tevékenységek, a Magyarország helyi önkorrnányzaiair,ól szóló 20l i, évi CIXXXlX,

törvény 1]. § (l) bekez<lés 2. pontjában meghalározott ,,telepti]és|izemchetés" köZfeladathoz

kapcsolódóan:



Köz"hasznír főtevókenysóg:
- Zöldteriile*kezelésl

Továttbi.közhasznú tevékenységek:
- Ut, autópálya építése;
- Híd, alagítt építóse;
- Folyadék szállítására szolgáló közrnű építése;
- Elektromos híradís-teclrnikai célú közmír építése;
- Vízi létesítmény építése:
- Mémöki tevékenység. míiszaki tanácsadás:
- Epítményüzemeltetés;
- Általánosépiileüakadtlis;
- §gyéb épiilet-, ipari takarítís;
- Egyéb takaítás;
- Sajít fulajdonú, bérelt ingatlan bórbeadilsa, tizeneltetése;

Kicsészítő ieIlegg,el folvtiltott üzlctszerú tevékenysógek:
- Epületasztalos-ipari termék gyártása;
- Epítósi betontenaék gyártása,
- Lakó- és nern lakó épiilet építése;
_ Bontás,

.A..,- E pltesl terulet eloKeszltesel
- Villanyszerelés;
- Y íz-, gáz-, l'űté§-, légkondicionáló-szerelés;
- Egyéb épületgépészeti szerelés;
- Tetőfedé§,tetószerkezet-épités;
- Egyób speciális szakópftés m,n,s,;
- Egyéb befejező épltés m.n.§,.

§. tsinanszírozás

A MEDCYESEGYHÁZI TEl-EPÜt-ÉsÜzetuplrr,rÉ,S Közhasznú Nonprofit Kft. 2016, óvi
niiködósi támogatása az önkormányzati költségvetés alapjár 4"720.000.- Ft, amelygt az
Örrkormányzat 20l6. júnirrs 30. napjáig a Kft. rerrdelkezésére bocsít.

Felek megállapoclnak, hogy az állaluk nem szabályozott kérdésekben a P&. és a hatályos
egyób jogszabályok vonatkozó rcndelkezései az irányadóak.

Felek a szerzódést, mint akaratukkal nrindenben rnegegyeróqrrl,i§h§PrrqF,É,ttilT:a19:, után Ííák
alá. .nno 
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Medgyesegyházi Telepiilésúzemeltetés
Medgyesegyháza V&,osi Önkormányzat Közhasznú Nonprofit Sft.
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