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Amely létrejött egyrészről

a

Medgyesegyháza Városi

Onkormányzat (5666

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester), mint alapító
önkormiinyzat (a tovíbbiakban: Önkormányzat1

másrészről a MEDGYESEGYHÁZ| TELEPÜtÉsÜzEMEtTETÉsKözhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17., képviseli: Mitykó Mihály
ügyvezető) (a továbbiakban: Kft.) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
Felek rögzítik, hogy a Kft, az Önkormányzat 100 7o-os ttrlajdonában álló gazdasági társaság.
Felek a feladatellátás módjáról és arurak finanszírozásáról az alábbiak szerint állapodnak meg:

I.

Feladatellátás

I.1. Felek rögzítik, 2016.

-

július 01. napjától

a

Kft. feladatai közé tartozik:

Városi uszoda üzemeltetése: Az r-rszoda iizemeltetése során elsődleges szempont az
óvodai és iskolai úszásoktatásnak biztosítani a létesítménytanrendbe ópített
térítésmenteshasználatát, valamint a Spoúegyesület úrszószakosztályának a délutáni
edzéseken és versenyeken a használatot a képviselő-testület által biztosított

kedvezmények figyelembe vételével.Ezen túl a szabad kapacitás kihasználása a Kft.
feladata, melyre vonatkozó bevételeket, használati díjakat is a Kft. határozza meg. A
Kft. jogosrrlt és köteles a létesítményiizemeltetésére, köteles annak takarítására,
karbantartására és a folyamatos feliigyelet biztosítására, valamint mindezek
költségeinek viselésére.A feladatellátás 2016. július 01. napjától kezdödik.

-

Sportcsarnok üzemeltetése: Az üzemeltetés során elsődleges szempont a Schéner
Mihály Nevelési és Oktatási Központ tanrendje szerint az iskolai testnevelésnek és az
oktatási, valamint az óvodai nevelési program részétképező sportprogramoknak,
illetve az intézmény által szervezett rendezvényeknek a létesítménytérítésmentes
használatának a biztosítása. A sportegyesület szakosztályai edzéseinek, versenyeinek a
létesítményhasználatot a képviselő-testület által biztosított kedvezmények figyelembe
vételévelköteles rendelkezésre bocsátani. Ezen túrl a szabad kapacitás kihasználása a
Kft. feladata, melyre vonatkozó bevételeket, használati díjakat is a Kft. határozza meg.
A Kft. jogosult és köteles a létesítménytizemeltetésére, köteles annak takarítására,
karbantartására és a folyamatos feliigyelet biztosítására, valamint mindezek
költségeinek viselésére. A feladatellátás 2016. jútlius 01. napjátó1 kezdődik.

I.2. Felek rögzítik, hogy a közöttiik korábban tétrejött ,,Kegyeleti közszolgáltatási szerződés"
és a telepiilésüzemeltetésre vonatkozó ,,Közszolgáltatási szerződés" továbbra is hatályban
marad.

I.3. Felek rögzítik, hogy az I.1. pontban foglaltakon tíll a Medgyesegyházi
Telepiilésüzemeltetés Nonprofit Kft. feladatai közé tartoznak az alábbi közhasznú
tevékenységek, a Magyarország helyi önkormányzatairóI szóló 2011. évi CLXXXX.
törvény 13, § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott ,,telepiilésiizemeltetés" közfeladathoz
kapcsolódóan:

Közhasznú főtevékenység:
Zöldteíület-kezelés;
További közhasznúr tevékenységek:
Ut, autópálya építése;
Híd, alagírt építése;
Folyadék szá||ítására szolgáló közmú építése;
Elektromos híradás-technikai célúrközmú építése;
Vízi létesítményépítése;
Mérnöki tevékenység,múszaki tanácsadás;
Epítményüzemeltetés;
Altalanosépiilettakarítás;
Egyéb épiilet-, ipari takarítás;
Egyób takarítás;
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, iizemeltetése;
Kiegészító jelleggel folytatott tizletszerú tevékenységek:
Epületasztalos-iparitermékgyártása;
Epítésibetontermék gyártása,
Lakó- és nem lakó épiilet építése;
Bontás,
É,pítésiterület előkészítése;
Villanyszerelés;
Y íz-, gáz-, fútés-,légkondicionáló-szerelés;
Egyéb épületgépészetiszerelés;
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés;
Egyéb speciális szaképítésm.n.s.;
Egyéb befejező építésm.n.s..

-

il.

Finanszírozás

A MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSKözhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi
míiködési támogatása az önkormányzati költségvetés alapjón 4.120.000.- Ft, amelyet az
Önkormányzat 2016. júrnius 30. napjáig a Kft. rendelkezésére bocsát.

Felek megállapodnak, hogy az általuk nem szabályozott kérdésekbena Ptk. és a hatályos
egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irínyadóak.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben
alá.
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
l

Dr. Nagy Béla György
polgármester

t,'1",,,1 i]1

'.." ^,:]i..:::,i,,::,
,\,]l1v,ir]l:lr,4l)';';
!i,] ],iji,,,
,..,'n,,,.,''',,,,,,,,, ;i+;;,"
.,,,,,,,

,,

'' '.

' ' 'r_''u

u

nuun

Medgyesegyházi Településiizemeltetés
Közhasznú Nonprofit fft.

,,

l

/

vrŰ|uar,,tÁa,
,/iigyrrzétő

