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k6pviseli: Dr. Kiss Tibor i.igyvezetd
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- egyiittesen: Szerz6do Felek - ktizott az ahtlirotthelyen 6s napon az alilbbiakszerint:

Preambulum A s-zerzoddsben meghatirozott kcizszolgriltat6si feladat (kozfeladat) azEur6pai Uni6 miikdddsdrtil szol6 szerzbdes alapj{n iiltal6nos gazdasrigi 6rdekii
szolgiitatitsnak mintistil, igy Felek rogzitik tovribbd il. ir, hogy a szerzod,es megfelel azEur6pai Bizotts6g - Hivatalos Lapban (HL) HL L 7.,20r2.t.ti., :-to. o alatt megjelent -2012/2llEU hatdrozatfunak, amely az Europai Uni6 mtikcid6sdrrjl sz6l6 szerztid6s 106.
cikke (2) bekezd6s6nek az iitalilnos gazdasagi eraeni szolgiitatitsok nyrijtds ixal megbizott
egyes villlalkozasok 

-jav6ra kozszolgiltat6s ellent6telez6.-se formrljritan nytijtott rillami
tilmogatiisra val6 alkalmazilsiir6l rendelkezik.
Magyarorsz6g helyi <inkorm6nyzatair6l szoro 2orr. 6vi clxxxlX. t<irv6ny(tovribbiakban: Mtitv.) 13. $ (l) bekezd6se szerint a helyi krizi.igyek, valamint a helyben
biztosithat6 k<izfeladatok ktjr6ben ellitand6 helyi rinko rminyzati'feladatok koze tartozik
kiilon<isen telepi.il6si.izemeltet6s (k<iztemetrik kiaiakftrlsa 6s fenntartiisa, a helyi kcizutak 6s
tartoz6kainak kialakit6sa 6s fenntart6sa, kcizparkok 6s egy6b k6zteriiletek kialakit6sa 6sfenntart6sa), k<irnyezet-eg6szs6grigy (koztiiztasig, teteltlesi kcirnyezet tisztasilgilnak
biztositasa, rovar- 9: rrlgcs6l6irt6s);- helyi k6rnyer"tr6delem, 

-vizkirelhitritrls). 
A

trimogat6s m6rt6ke a Hivatalos Lapban (HL) HL r 1., zotzj.l r., 3-r0. o alatt megjerent
2012l2llEU bizotts6gi hatirozat 5. cikke szerint 6llapiihat6 meg.
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6nkorm6nyzat rogziti, hogy Magyarorszilghelyr onkorminyzatair6l szol6 2011. 6vi

CLXXXX. ttirv6ny (tov6bbiakban: M<itv.) 13. $ (1) bekezd6se 12. pontja, 15.$.-a

valamint a szoci6lis igazgatisr6l 6s szoci6lis ell6tisokr6l sz6l6 1993.6vi III. t<irv6ny

2.$-a alapjitn kotelezeits6ge a krizfoglalkoztatfus szervez6se, elosegit6se, hat6konyabb6

6s szervezett6 t6tele. Felek a szerzodes megk<it6sekor figyelemmel voltak a

kozfoglalkoztatfsr6l 6s a krizfoglalkoztat6shoz kapcsol6d6, valamint egy6b torv6nyek

m6dositesar6l sz6l6 2}ll. 6vi CVI. torv6ny, a kozfoglalkoztatishoz nyujthat6

t6mogat6sokr6l sz6l6 375l2ol}. (xII.31.) Korm. rendelet 6s a krizfoglalkoztat6s 2016. 6vi

c6liailol es a krizfoglalkoztatas szempontj6b6l kiemelt teleptil6sek megltatfuozris6r6l

,16lO tO+012016.(11.i.) Korm. hatixozatel6ir6saira is. A Motv. 15.$-a 2015. marcius 1.

napj6tol hat6lyos rendelkez6se szerint: A helyi onkorm6nyzat feladat- 6s hat6sktireinek

ell6t6sa sor6n - torv6nyben meghathrozott m6don 6s m6rt6kben - biztositja a

k6zfoglalk oztatisijogviszonyban 1ev6 szem6ly feladatell6t6sba ttlrt6no bevon6s6t'

Az Onkorm inyzat az l. pontban rtigzitett k<jtelezetts6gei hat6kony 6s j6 minSsdgben

tort6no ell6t6sa 6rdek6ben 6712018.(I[.14.) sz6mri Kozgytil6si hatitrozattal tigy

dontott, hogy a Kozfeladat-e1l6t6t bizta meg a START Munkaprogram, a hosszabb

id6tartamri torfogtulk oztatfus a keret6ben a kcizfeladat ell6t6s6val'

Szerzodo Felek kijelentik, hogy jelen Szerzodds a kdzbeszerzesekrol szolo 2Ol5'6vi

CXLIII.tv. 9 $ (1) bekezd6s iJptntj6ban foglalt rendelkez6sek alapj6n nem minosiil

kozbeszerz6si elj 6r6s koteles 0gyletkot6snek'

Szerzodo Felek rrigzitik, nogy a Szerzod6s tartalma 6s ttrgya megfelel az

iilamhdztartrisr6l sz6l6 20 I | . 6vi CXCV. tdrv6ny elSir6sainak'

Figyelemmel arra, hogy a feladatok 6ltal6nos gazdasiryi 6rdekti szolg6ltat6snak

minosiilnek , igy' "rJL 
tekintet6ben a kdzp6nzekbol nyrijto1 t6mogat6sok

6tl6that6s6g6r6l sz6l6 zo07.6vi cLXXXI. torv6ny v6grehajt6si$61szolo 67.120.08. (rll.

2.g ) foni. rendeletszab6lyai iranyad6ak . Szerzodo Felek kijelentik, hogy e

jogszab6ly rendelkez6seivel osszhangban ktitik meg a Szerzod6st.

szerzodo Felek a szerzodesben a ktilon jogszab6lyokkal osgz!11sban

megltathrozz[k aKozfeladat-ell6t6t terhelS krjtelezetts6g tartalm6t 6s idobeli hat6ly6t'

Szerzodo Felek a Szetzodlsben rogzitik azon ellent6telez6s m6rt6k6t, kisz6mit6sanak

modj6t, valamint kifizet6s6nek m6dj6t 6s felt6teleit, amelyet az onkormLnyzat anyagi

ellenszolg6ltat6sk6nt nyfijt Kozfeladat-e116t6nak ellent6telez6sek6nt annak 6rdek6ben,

hogy a kotelezettslg"f.UOf ered6 kolts6gek fedezete biztositott legyen' A Felek

rOliitl1,hogy a t6mogat6s m6rt6ke nem haladhatja meg a kozszolg6ltat6s ell6t5s6nak

nett6 kolts6get, urJ. a kozszolg6ltat6s mtikiidtet6s6vel kapcsolatban-felmertilt

kolts6gek 6s az ezzel <isszefligg6sben keletkezett bev6telek kiilonbs6g6t, figyelembe

v6ve egy, a kozszolg6ltatSs .[atatano, kapcsol6d6 saj6ttoke-r6sz alapj6n v6rhato

6sszeni profitot is.

szerzodo Felek a szerzodlsben meghatilrozzik az onkorminyzat 6ltal Kozfeladat-

ell6t6nak biztositott kiz6r6lagos jog tartalm6t'

)
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il.

A felek nyilatkozatai

K<izfeladat-ell6t6 nyilatkozatai
K<izfeladat-ell6t6 aSzerzodes kelt6nek napj6n azalilbbi nyilatkozatokat teszi:
(a) K<izfeladat-ell6t6 a magyar jogszab6lyok szerint l6trejritt, bejegyzett,

nonprofi t gazdasigi t6rs as6g,
(b) Ktizfeladat-ell6t6 jogosult arra, hogy a Szerzoddst al6frja es az abban vdllalt

kcitelezetts6geit telj esitse;
(c) Kozfeladat-elldt6nak a Szerziid6sben vrillalt kritelezetts6gei jogszeniek,

6rv6nyesek 6s k<itelez6 erejtiek;
(d) a Szerzodes Krizfeladat-ellit6 illtali aliLirilsa 6s az abban foglalt jogok

Kozfeladat-ell6t6 6ltali gyakorliisa, illetve kritelezetts6gek Kozfeladat-elllt5
6ltali teljesit6se nincsen ellent6tben:
(i) aKrizfeladat-el16t6 trlrsas6gi okirataival;
(ii) a Kozfelad at- ellittor a vonatkoz6 jo gszab hlyokkal ; vagy
(iii) mindk6t esetben oly m6don, hogy az ellent6t veszllyezteti a

krizfeladat-ell6t6si k<jtelezetts6g telj esit6s6t;
(e) K<izfeladat-ellit6 tudom6ssal bir minden - a jogszab6lyok iital szabilyozott

- el6iriissal, amely a tev6kenys6g folytatdsirttoz sztiks6ges;
(0 K<izfeladat-ell6t6 rendelkezik a krjzfeladat-ell6t6si teljesit6s6hez sztiks6ges

szem6lyi 6s t6rgyi felt6telekkel;
(g) Krizfeladat-ell6t6 rendelkezik megfelel6, hat5lyos feleloss6gbiztositrissal;
(h) K<izfeladat-ell6t6 ellen nincs folyamatban olyan bir6s5gi, v6lasztott-

bir6s6gi vagy krizigazgatdsi elj6r6s, amely kedvezotlen elbirrilis esetdn
vesz6lyezteti a k<izfeladat-ell6trlsi k<itelezetts6g teljesit6s6t, 6s a Krizfeladat-
ell6t6 legjobb tudom6sa szerint ilyen eljrirds nem is fenyeget.

dnkorm 6n yzat ny ilatko zatai
Az Onko.rmdnyzat aSzerzodes kelt6nek napjrln az alibbinyilatkozatokat teszi:
(a) az Onkorminyzat jogosult arra, hogy a Szerzod6st aliiria6s az abban v6llalt

kritelezetts6geit telj esitse;
(b) az onkorminyzatnak a szerzoddsben v6llalt kcitelezetts6gei jogszeniek,

6rv6nyesek 6s k<itelezri erejtiek;
(c) a SzerziSdes az dnkorminyzat altali aliir6sa 6s az abban

dnkormrlnyzat 6ltali gyakorl6sa, illetve k<itelezetts6gek
L..foglalt jogok
Onkorm6nyzat

6ltali teljesit6se nincsen ellent6tben:
(1) az Onkorm6nyzat szervezeti 6s miikciddsi

rendel eteivel, i I I etve hatir ozataiv al;
szabiiyzatiwal ds

(ii) vagy az Onkorm funyzatra vonatkoz6 jogszabrllyokkal;
(d) Az Onkorm inyzatrendelkezik megfelel6, hat6lyos vagyonbiztositiissal.

ilr.

A szerz6d6s kiiriilm6nyei, a kiizfoglalkoztatisi feladatok

1. Felek ktilcscindsen kijelentik, hogy a foglalkoztat6s elosegft6se, a munkan6lkiilis6g
csdkkent6se, a kcizfeladatok ell6tiisa k<ilcs<intisen 6rdeki.ikben rlll, a Fogl alkoztat6 i
ktizfoglalkoztatds elosegft6s 6rdekben l6trehozott, P6cs MJV Onkorm6nyzat
min6 sitett t<ibbs6 gri tulaj don6ban 6l 16 nonpro fit gazd6lkod6 szervezet.
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3.

Jelen fejezet c6lja, hogy rendezze a ktizfoglalkoztaths, a START Munkaprogram,
hosszabb id6tartamri kozfoglalkoztatds szervez6se, el6segitdse, hatdkonyabbri 6s

szervezett1 t6tele 6rdek6ben aSzerzodo feleket terhel6 kcitelezetts6geket 6s jogokat.

A kozfoglalkoztatdsl S TART Munkapro gram, hosszabb idStartamti ktizfo glalkoztat6s
megszervezds6vel 6s mtikodtet6sdvel, az erintett szervezetekkel val6 form6lis 6s

inform6lis egytittmrikcid6sre vonatkoz6an az L pontban irt jogszab6lyok 6s a jelen

szerz6d6s rendelkezdsei szerint kell elj 6rni.

A Kcizfeladarell6t6 kotelezi magdt arra, hogy:

a) a Baranya Megyei Kormanyhivatal Munkatigyi K<izpontja P6csi J6r6si Hivatal
Jar6si Munkatigyi Kirendelts6gdhez (tov6bbiakban; Munkaiigyi Kozpont) a

START Munkaprogram, hosszabb idotartamri ktizfoglalkortaffs 2018. 6vi

t6rnogat6s6hoz a Munkatigy Kozponthoz beny(rjtand6 szi.iks6ges

dokument6ci6t elk6sziti, 6s az Onkorminyzattal egyezteti, a t6mogat6s ir6nti
ig6nyt a dokument6ci6 Onkormdnyzattal torteno egyezetdse ut6n benyrijda,

b) sikeres pdyiuatesetm a Foglalkoztat6 a Munkatigyi Kozponttal - apillyinatr6l val6

dont6st kcivet6en - elk6szi.ilt hat6s6gi szerzod6sben r<igzitetteket marad6ktalanul

teljesiti, annak megszeg6se eset6n annak anyagl 6s jogi kdvetkezn6nyeit v6llalja.

c) a Foglalkoztat6hoz ir6nyitott 2018. START Munkaprogram, hosszabb

id6tartamri k<izfoglalkoztat6sban 16sztvev6k foglalkoztat6s6t biztositja a

pdlyiz;ati felt6telek 6s a hat6sdgi szerzod6s rendelkezdsei szerint, az abban

meghatarozott kozfeladatok elv6gz6s6re. Gondoskodik a foglalkoztat6ssal

kapcsolatos hat6lyo s ilgazati jogszabrilyok betartiisar6l, biztositja a

foglalkoztatottak nyilv6ntart6s6val, dijazilsival, - egy6b - kolts6g elsziimol6ssal,

szimlizissal, adatszol g6ltat6s sal kapcsol ato s feladatok ell 6t6s 6t.

flnkorm6nyzat kijelenti, hogy a Krizfeladat-el16t6 6ltal benyijtott pitlyiaat tartalm6t

ismeri, azzal egyetlrt, a foglalkoztat6s c6ljai P6cs Megyei Jogu V6ros kozfeladat

ell6t6s6val osszhangban keriiltek meghatilroz6sra.

A Kozfeladat-ell6t6 - a Munkaiigyi Krizpont 6ltal kikozvetitett alkalmas

munkav6llat6kkal munkaszerz6d6st kot. A szerzod6snek tartalmaznia kell a

munkav6llal6 term6szetes szem6lyazonosit6 adatait, a munk6ltat6 megnevez6s6t 6s

sz6khely6t, ad6szinn1t, ad6azonosit6 je16t, d*, hogy a szerzodes a START

Munkaprogram, hosszabb id6tartamri k<izfoglalkoilatis keret6ben trirt6n6

munkav6gz6sre jritt l6tre, a hatfuozott idore sz6l6 munkaviszony l6tesit6s6nek 6s

megsztin6s6nek naptiiri napj6t, a szem6lyi alapb6rt, a munkakdrt, tov6bbS a

munkav6gz6si helyet.

A Kozfeladat-ell6t6 a Munkatgyi Kozpontt6l megig6nyli - a hat6s6gi szerzSd6sben

foglaltaknak megfeleloen - a foglalkoztatottak b6r 6s j6rul6kainak valamint a dologi

kiad6sok t6mogat6s6t, illetve jelen szerzod6s alapjan vrillalja - az ebben foglaltak

terh6re - a k<iltsdgek <ineror6sz6t.A Kozfeladat-ell6t6 tudom6sul veszi, hogy a

Munkaiigyi Kozpontn6l nyilatkoznia kell arr61, hogy a START Munkaprogram,

hosszabb id6tartamir kdzfoglalkoztatbs bet<iltott munkaktirre 6s a hozzi kapcsol6d6

tiimogatott kolts6gekre nern haszn6l fel normativ t6mogat6st.

J.
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IV

A Kompenzfci6 meghatirozisinak elvei, kifizet6s6nek 6s elszfmolisinak szabilyai.

1. A 2018. 6vi a START Munkaprogram, hosszabb idotartamri kcizfoglalkoztatis
pilydzati forr6sb6l nem t6mogatott rinero 6s egy6b k<ilts6gek (tov6bbiakban egytitt:
nem fedezett kiad6sok) fedezet6til - fonSs-kieg6szft6sk6nt - az dnkorm6nyzat albbbi
el I ent6telez6si dij atlko mp enzici6t fizeti meg a Krizfel adat- el I 6t6nak :

A kompenzici6 apiiyhzati forr6sb6l nem fedezett kiad6sok megt6rit6s6re szolgil, igy:- olyan v6llalkoz6si tev6kenys69dijai, melyek athrgyi eszkozhasznillhat6s1[6t
6rdemben nem ntivelik,

- a programhoz kapcsol6d6 biztositiisi dijak (g6pkocsik, ingatlanok, feleloss6g, stb.),- ingatlan 6s eszkrjzrjk b6rleti dija (telephelyek, raktilrak, irodrlk),
- kozizemi dijak (kiv6ve, ha csak 6skizdr6lag oszthatatlanul a krizfoglalk oztatfushoz

tartoznak,
- k6pz6si k<ilts6g, kdpz6sben r6sztvevok utazfusikrilts6ge,
- banki k<ilts6gek,
- szitmitog6p, g6pkocsi, telefon, fenym6sol6, fenyk6pezogep 6s egy6b informatikai,

hirad6stechnikai eszktiz, illetve alkatr6szeik, valamint szoftverek beszerz6si
krilts6ge,

- telefon krilts6g,
- c6ges aut6, ellentirz6shez, anyagsziilitishozhaszniitaut6k haszn1lati dija,

fenntart6si k<ilts6ge (kiv6ve a munk6ssz i,llitishozkapcsol6d6 k<ilts6gek)-,- kozbeszerzls eljrirrisi dijai,
- munka-6s balesetv6delmi oktatds, elsriseg6lynyrijt6 k6pz6s k6lts6ge,- tan6csad6i, megbizisi dijak,
- szakk6pzdsihozzijilrul6s,
- b6r 6s szem6lyi jellegii kiadrisok_(helyi b6rlet ad6ja,tribblet munkav6gz es dijaz6sa),- tirypenz (ll3 amunkiiltat6 irltal fizetendi| r6sz),
- foglalkoztathat6sirghoz kapcsol5d6 k<ilts6gek: v6doital, oltiisok, munkav6delmi

eszk<izcik, orvosi szakv6lem6nykrilts6ge,
- irodaszer,
- karbantart6s,
- egy6b k<ilts6gek: mtiktid6si kcilts6gek, valamint egyes dologi krilts6gek (pl.

6kszijak, kont6ner dijak, alkatr6szek, k6zi szers zdmok, olaj-- 6s ben}ins)urok,
damilfej ek, karbantart 6 szerszfumok, stb).

Tekintettel arra, hogy a fenti kciltsdgek megt6rit6se nem tekinthet6 6rat kdzvetleniil
befo_ly6sol6 tiimogat6snak, nem minristil elGn6rt6knek sem, ezut[n nem keletkezik
ad6fizet6si kdtelezetts6g sem.
Kompenz6ci6: A t6mogat6s m6rt6ke nem haladhatja meg az akozszolgrlltat6s elllt6s6nak
nett6 k<ilts6ge 6s a piiyiaati fonrisb6l el6rt <isszeg kiilcinbrjzet6nek ossieg6t.

2 dnkormanyzat k<itelezetts6get v6llal arra, hogy
a) a 2018' 6vi a START Munkaprogram, hosszabb idcitartamri

krizfoglalkoztatdsban felmertil6 piiyaziti forrrisb6l nem finan szirozhato
kdlts6geket, az 6nr6szt valamint az ezzel kapcsolatban felmeri.ilo
ktilts6geket (egyiitt: nem fedezett kiaddsok; pl. munkav6delmi oktat6s,
foglalkoztathat6s6gi igazolils, tdrgyr eszk<izrik krilts6ge, b6rszrlmfejt6ssei
kapcsolatos tcibbletkdlts6gek, a tippenz munkiltat6ru-.r,i r6sze, kJpz6si,
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banki, kozbeszerz6si eljar6s kolts6ge, stb.) a BIOKOM Nonprofit Kft.-nek
kompenz6ci6 j o gcim6n megt6riti a titmo gatitsi id6 szak alatt, valamint

b) biztositja a feladatell6t6shoz sziiks6ges ingatlanok haszn6lat6t haszn6lati

szerzodls alapjiin, 6llagukt6l fiiggoen azok j6karban-hoz5s k<ilts6geivel

egytitt, tov6bb6

c) gondoskodik a korribbi 6vek sor6n START munkaprogramban beszerzett

eszk<iz<ik, g6pek, szersz6mok ) azaz ing6s6gok K<izfoglalkoztat6 rcszlte

tdrtdno t6rit6smentes haszn6latba adSsfr6l lelt6r alapj an.

3. Eves kdzfeladat-elltitrisifeladatterv

3.1. Eves k<izfeladat-ell6t6si feladattervmeg6llapit6sa:

A START Munkaprogramban, hosszabb idotartamri krizfoglalkoztat6sban, benyrijtott

6s a T6mogat6 6ltl elfogadott feladatterve egyben 6ves k<izfeladat-ell6t5si tervnek

minosi.il. { piiyazati dokument6ci6 a jelen szerzod6s 1. sz. mell6klet6t k6pezi, 6ves

kdzfeladat-elllt6si terv megnevez6ssel.

3.2. Eveskozfeladat-ellit6si feladattervtartalma
Szerzodo Felek az 6ves k<izfeladarell6t6si feladattervben legal6bb a kovetkezoket

kotelesek rogziteni:

(a) a krizfeladat-ell6t6si kotelezetts6g r6szletes feladatainak meghathrozilsa,

mennyis6gi 6s/vagy minos6gi param6tereinek sziiks6g szerinti aktualiziiliisa;

(b) az eloirinyzott ellent6telez6s m6rt6ke;

(c) a Kozfeladat-ell5t6 6ltal elv6gzendo szolgilltatits elliitrlsSval kapcsolatos

felm6r6s, ellen6rz6s r6szletei

4. Ellentitelezis elszdmohfisa meghatdrozdsa, kiJizetise, elszdmoldsa

4.1. Krizfeladat-ell6t6 ellent6telez6sre jogosult a Szeruod6sben meghat6rozott

felt6telekkel. Szerzddd Felek rrigzitik, hogv u K6zfeladat-ell6t6 k6teles az elsz6molni

kiv6nt minden kolts6g 6s tLaasi t66kol az Onkormanyzat fel6 elsz6molni'

Amennyiben a T6mo-gatott a kozszolgiltat6s krir6n beltil 6s kivtil is vlgez

tev6kenys6geket, akkor"a Hivatalos Lapban (HL) HL L 1.,2072.1.11', 3-10' o alatt

megjelent iOtZlZtnU bizottsagi hatirozat 5. cikk6nek (9) bekezd6se 6rtelm6ben a

kozszolg6ltat6s kolts6geit 6s bev6teleit a tribbi szolgiitatds6t6l elkiilonitve kell

kimutatnia bels6 sz6m[ibun, a k<ilts6gek 6s bevdtelek elkiil<init6s6nek param6tereivel

egyiitt. A kozszolgriltat6son kivtil es6lev6kenys6gek kdlts6gei magukban foglalj6k az

osszes kozvetlen kolts6get, a krizos kolts6gek ar6nyos r6sz6t 6s a megfelel6

t6kemegt6riil6st. E k<ilts6gekre nem adhat6 ellent6telez6s.

4.2. Az flnkorm 1nyzat jogosult a Kozfeladat-e116t6 6ltal beny0jtott kompenz6ci6s

ig6nyt ellen6rizni es i"aotott esetben arr6l egyeztet6seket kezdem6nyezni'

4.3. A Szerzod6 Felek 6ltal k6lcs6n6sen elfogadott kompenz6ci6s ig6ny alaplfun az
' - 

Onkorm 6nyzatk6lts6gvet6s6ben rogziti az eloirinyzott ellent6telez6s m6rt6k6t.

6

3bt-



4.4. Az ellirinyzott ellent6telezds/ kompenz6ci6 teljesit6s
4.4.1.42 eloir6nyzott ellent6telezdsl kompenz6ci6 a Felek elozetes kalkul6ci6ja alapjrln

2018. m6rcius l. 6s 2018. december 3l-ig terjedd idoszakra 84 670 000, -Ft,
amelynek megt6rit6s6re az 6nkorminyzat kritelezetts6get v6llal. Az Onkorminyzat
kotelezetts6get villal tov6bb6 arra, hogy a program z}lg.janurir-februrir h6napjaira
elore l6that6lag sztiks6ges sajrlt forr6st - 12.804.500,- Ft-ot - az 6nkorminyzat
2019. 6vi kolts6gvet6se terh6re biztositja.

4.4.2. Az elozetes kalkulici6 a jelen megrillapodi.s2. sz. mell6klet6t k6pezi.

4.5. Az Onkormanyzat kcitelezetts6get vSllal arra, hogy a 4.4.1. pontban irt kalkulilt osszeget
az alilbbi iitemez6sben utalja a BIoKoM Nonprofit Kft. szrlml6j6ra:

a 2018.03.01.-2018.12.31.-ig tart6 idoszakra esed6kes 84 670 000,- Ft-ot 2018.
jtlius h6t6l minden h6nap 5. napj6ig, havi egyenlo r6szletekben,
a2019.janu6r-febru6r h6napjaira esed6kes 12 804 500, Ft-ot 2019. febru6r 28-ig

4.5.1. A jelen szerzodds hatrilyba l6p6s6nek napjrit6l 2019. febru61 28. napj6ig felmenilt
k<ilts6gek vonatkoz6s6ban a Hivatalos Lapban (HL) HL L 7.,201r.t.t1., :-to. o
al att megj elent 20 12 / 21 /EU hattlrozat rendelkez6sei alkalmazand6ak.

4.5.2. A trimogat6s nem halmozhat6 tvonos elsz6molhat6 kdlts6gek vonatkoz6s6ban
nyujtott 6llami t6mogat6ssal, ha M igy halmozott <issieg meghaladnii a
csoportrnentess6gi rendeletekben vary az Eur6pai Bizotts6g j6vihagy6
hatittozatdban meghatiirozott legmagasabb t6mogat6si intenzit6st vagy Oiszeget. 

-e

t6mogatris nem halmozhat6 ugyanzvon k<izszolgrlltat6shoz kapcsol6d6 m6s
ellent6telez6ssel, fiiggetleni.il att6l, hogy ez az ellent6telez6s uni6s versenyjogi
6rtelemben vett illami t6mogatrisnak minosiil-e. A tiimogatiis kedvezmenyezettjenek
a fenti felt6telek teljesit6s6nek megallapitisdra alkalmas m6don nyilatkoznia kell a
t6,szere a titmogatirs odait6l6s6nek 6vdben es az azt megelozo k6i pdnziigyi 6vben
nyuj tott c sekdly dsszegri tiimogat6sok trimo gat6startalmrirBl.

4-6. A Kozfeladat-ell6t6 k<iteles a kompenzdci6/timogatds felhasznii6s6rol201g. 6prilis
f,5.. 

napj6ig, t6teles kimutat6ssal elsz6molni. Elsziimolls m6dja, a T6mog atott az
Onkormanyzat iital biaositott ,,tJrlap, cinkormiinyzati tfumogatirs elsz6molarahor,
mtikdd6si cdhi trimogat6sokhoz" tirlapon teljesiti. Alul,-illetv" tulko*p.nzirci6 eset6n
a ktilcinbcizeti 6sszeget legkdsribb a 4.10. pontban irt hat6ridSben p6nzrigyileg rendezik.

4.7. Amennyiben alul-kompenzici6 miatt a K<izfeladat-ell6t6nril v6rhat6an keletkez6
likvidit6si hi6ny veszllyeztetn6 a kritelezetts6g teljesit6s6t, fgy azt a Kozfeladat-ell6t6
halad6ktalanul jelzi az dnkorminyzat fel€, az ulrrl-io-p.nzirciobol ered6 sziimsze^isitett
ig6ny6vel egyiitt. Az Onkormiinyzat az alul-kompanzilci6b6l eredo ig6nyt krjteles
halad6ktalanul megvizsg6lni 6s az igazolt alul-kompenzirci6s kiiltinbs6get 3"0 napon beltil
megt6riteni.

4.8- Ktizfeladat-elLit6 kciteles jelen szerzod6s tirgyitt kepezo feladatellitiissal
kapcsolatos, bev6teleit (ptdlyi,r,ati t6mogatrisi risszeget) 6s kiadrisait, egy6b bev6teleit<il 6s
kiad6sait6l elki.ilonitve nyilvrlntartani, illetve felttinGtni. A kompenraJiotkiz6r6laga jelen
szerzod6sben foglalt feladatok ell6trisrinak frnanszirozitsira jogosult 6s kriteles
felhaszn6lni.

WA,to*,



4.9. A Kozfeladat-ell6t6 a START Munkaprogram, a hosszabb idotatamf
krizfoglalkoztatis sz6mviteli zirrirsirt kovetoen 30 napon beltil ktiteles a teljes

ellent6telez6srol elsz6molni. A v6gleges elsz6mol6shoz Kdzfeladat-el16t6 koteles

ki sz6mitan i 6s az Onkorman yzatnak iltadni :

(a) u 6ves mtik<id6si jelent6s alapj6n, az elozo 6vre jar6 jogos ellent6telezdsi ig6ny

6sszeg6t, valamint
(b) a jogos ellent6telez6si ig6ny 6s a kifizetett ellent6telez6s ktikjnbozetet (ha van ilyen).

4.10. Az Onkorm6nyzat koteles a Kozfeladat-e1l6t6 6ltal k6szitett sz6mit6sokat

ellen6rizni 6s indokolt esetben arr6l egyeztetdseket kezdem6nyezni, 6s az egyeztet6seket a

START Munkaprogram, hosszabb id6tartamf kozfoglalkoztatiis, sz6mviteli zirbsitt k<iveto

60. napig lezitmi. Az 6ves elsz6mol6s alapja aSzerzodo Felek 6ltal kOlcsoncisen elfogadott

jogos elient6telez6si ig6ny. Ha a kedvezm6nyezett a Hivatalos Lapban (HL) HL L 7.,-ZitZ.t.tt., 
3-10. o 

-alatt 
megjelent zOlzlZLlEU bizotts6gi hatirozat 5. cikk6nek

megfelel6en meghatarozott cisszeget meghalad6 t6mogat6sban r6szesiil, a

kedvezm6nyezettnek a tulkompenzirci6t vissza kell fizetnie. Amennyiben a

tulkompenzirci| osszege nem haladja meg az 6tlagos 6ves ellent6telez6s osszeg6nek l0 %-

6t, a tirlkompenzicio atviheto a kdvetkez6 id6szakra, 6s levonhato az a1Jia az id6szakra

fizetendd tilmogat6s <isszeg6b6l. A kedvezmenyezett a t6mogat6sr6l olyan elktildnitett

elsz6mol6st kriteles vezetni, amelybol a20l2l2llEU bizottsiryihatitrozat 5. cikk6nek (2)-

(4) bekezd6sben meghat5rozott kdvetelm6nyek ellenorizhetoek." Az ezen elsz6mol6s

Aapjan meghat6rozolt esetleges alul-ellent6telez6s vagy tul-ellent6telez6s osszeg6t

legl6sobb aJelen Szerz6d6s megszrin6s6tol sz6mitott 90 napon beltil a fizet6sre kotelezett

f6l a m6sik f6lnek megt6riteni koteles.

IV
Ellen6rz6s

1. Krizfeladat-ell6t6 besz6mol6si kdtelezetts6ge

Kozfeladat-ell6t6 koteles szolg6ltat6si ktitelezetts6ge teljesit6s6r6l az

finkor*anyzatot ti$6koztatni. A sierz6d6s megsziin6sekor a K<izfeladat-ellilt6 az

ellent6telez6s elsziimol6sar6l, valamint a Szerzod€s teljesit6s6nek 6s a tev6kenys6g

ell6t6s6nak tapasztalatair6l, - szfumszeru adatokkal al6t6masztott - tisszesito

tillkoztatdstnyfijtazOnkormirnyzatt6sz1te'

szerzodo felek meg6llapodnak tov6bb6 abban, hogy a ktizfeladat ell6t6ssal

risszeftigg6sben felmeri.ilS k6rd6sekrol, a sziiks6ges teendokr6l . koordin6ci6s

6rtekezletet tartanak bdrmely f6l ir6sbeli kdrelm6re, melyr6l ir6sbeli eml6keztet6t

vesznek fel.

2. Az Onkorminyzat ellen6rz6si joga

2.1.1. Az flnkorm [nyzatjogosult - illetve jogszab6lyban meghat6rozott esetekben kriteles

a Kozfeladat-eUatO SzerzSddsben v6llalt kritelezetts6gei teljesit6s6t - saj6t maga

vagy szak6rt6 bevon6s6val- ellen6rizni. Az ellen6rz6s k6lts6ge az Onkorm6nyzatot

terheli.
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2.2.2. Kozfeladat-ellit6 kdteles az ellenorz6s sordn az Onkorminyzat k6pviseloivel -
ide6rtve az dnkorm6nyzat iital megbizott szak6rt5ket is - egytttmrikodni,
sz6mukra minden az ellenorzes elvdgz6s6hez 6sszenien sziiks6ges trimogat6st
megadni. igy ki.ilonosen, de nem kiz6r6lagosan: sz6mviteli nyilv6ntart6saiba
betekint6st engedni, valamint a szolg|ltat6si tev6kenys6g6re, illetve egy6bk6nt
gazdalkodits6ra vonatkoz6 minden rendelkez6sre 6116 vagy 6sszeni erofeszit6ssel
kinyerhet<i adatot 6s inform6ci6t megadni.

2.2.3. Szerzodl Felek meg6llapodnak abban, hogy helyszfni ellenorz6,sre nem kiz6r6lag
el5zetesen egyeztetett idopontban kertilhet sor azzal, hogy a helyszini ellenorzes az
indokolt 6s sziiks6ges m6rt6ket meghalad6an nem zavarhatja a tev6kenys6g
Kozfeladat-ell5t6 altali ellfltilsdt. Az ellenorzds tapasztalatair6l 10 munkanapon
beltil az Onkorm6nyzat irdsban tdjlkoztatja a Kozfeladat-ell6t6t. A Krizfeladat-
ellrlt6 jogosult az ellenorzds megiillapitrlsair6l l0 munkanapon beliil 6szrev6telt
tenni.

2.2.4. Felek tudomisul veszik, hogy a 2012l2llEtJ bizotts6gi hatirozat 8. cikke
6rtelm6ben a kcizfeladatell6trlsi szerzod6st 6s az elszSmolils dokument6ci6jSt 10
6vig k<itelesek megririzni.

V.

Egy6b rendelkez6sek

1. Szerzod6s idobeli hatiiya,m6dosit6sa, megsztintet6se

1.1. Hatrilyba l6p6s
Jelen Szerziides az aliliris napjan l6p hat6lyba. A Szerzodes hatrilyba l6p6s6vel
Szerz6do Felek kdztitt kor6bban l6trejritt valamennyi a jelen Szerzod6s tirgyit 6rint6
szer zo des 6s megiil lapod6s hatrllyiit veszti.

1.2. ASzerzodesidritartama
A Szerzod6st a Szerztidti Felek hatirozott id6tartamra, 2019. febru6r 28. napjilig
terjedo hatiirozott idore hozzrik l6tre. A Szerzodes az elsziimol6si kritelezeits6g
kiv6tel6vel a lejfurat napj 6n megsztinik.

2. M6dositrls
A Szerzdd6s kizrir6lag a Szerzodl Felek krizcis megegyez6s6vel, fr6sban m6dosithat6.
Ha jogszab6lyvilltozds miatt a Szerz6d6s valamely rendelkezds6nek vagy
rendelkez6seinek m6dosit6sa vrilik sztiks6gess6, akkor a szerzod,iJ Felek kotelesek
arr6l k6sedelem n6lktil t6rgyalisokat kezdeni.

Ha a SzerzSd6s futamideje alatt olyan, a Szerzodl,s megkot6sekor az adott fel rlltal
el<ire nem Lithat6, ldnyeges 6s tart6s viltozils krivetkezik be valamely fel
k<iriilm6nyeiben, amely k<irtilm6ny az adott f6l jogos 6rdekeit jelent6sen s6rti, akkor
az lrintett fel kezdem6nyez6sdre a Szerzodo Felek kritelesek a SzerziSdds m6dositiisa
v6gett a Szerz6d6s 6rintett r6sz6t ujratirgyalni. Nem hivatkozhat a Szerzridds e
rendelkez6s6re azon f6l, amely az adott l6nyeges kririilm6nybeli viitozitst
bizonlthat6an - k<izvetlen vagy k<izvetett m6don - maga id,6zte er.
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3. A Szerzod6s megszilntet6se

3.1. Szerz6do Felek a Szerzodest kcizos megegyezlssel, ir6sban b6rmely id6pontban
jogosultak megsztintetni.

3.2. Tekintettel annak hatirozott id6tartamSra, a Szerzod6s brlrmely f6l egyoldahi
nyilatkozat6val kizar6lag a Szerzod6sben meghatStozott rendkiviili esetekben

sztintethet6 meg.

3.3. dnkormrinyzat rendkivi.ili felmond6si joga

Az Onkorminyzat a Szerzbddst kiz6r6lag az alihbi esetekben jogosult aKozfeladat-
ell6t6hoz cimzett egyoldahi nyilatkozattal azonnali hat6llyal megsztintetni:

(a) Kozfeladat-elt6t6 az ellent6telez6st nem a jelen Szerz6d6sben

megltatir ozott c6lra haszn6lj a fel ;
(b) Kozfeladat-elkit6 a Szerzodesben viillalt brirmely l6nyeges kotelezetts6g6t

nem teljesiti, 6s e mulaszt6s6t az Onkorminyzat felsz6litrls6t6l sz6mitott

30 napon beltil nem orvosolja;
(c) Kozfeladat-ell6t6 k6relmet nyujt be csod-, felszrimol6si vagy

v6gelsz6mol6si elj 5r6s indit6s6ra onmaga ellen; valamint
(d) harmadik szem6ly k6relmet ny(rjt be a Kozfeladarell6t6 ellen csod-,

felsz6mol6si vagy c6gtorl6si elj6r6s indit6s6ra 6s a k6relemnek az illet6kes

bir6s6g helyt ad, kiv6ve, haigazolja az eljfuris megsztintet6s6t.

3.4. Kozfeladat-ell6t6 rendkivtili felmondilsi joga

K<izfeladat-ell6t6 a Szerz6d6st kizir6lag abban M esetben jogosult az

6nkorm6nyzathoz cimzett egyoldalir nyilatkozattal, azowrali hat6llyal megsztintetni,

ha az flnkorm6nyzat a Szerzod6sben vrillalt fizet6si kcitelezetts6gdt annak

esed6kess6gekor nem teljesiti oly m6don, hogy az a szolg6ltat6si kotelezettsdg

teljesit6s6t 
"l1"h"t"t1.niti, 

6s a mulaszt6sifi az Onkorm6nyzat a Krizfeladat-ell6t6

felsz6lit6s6t kovet6 30 napon beltil nem orvosolja. Rendkivtili felmond6s eset6re is a

kompenz6ci6ltimogatiis osszege a szerzodes teljes idotartarrina a Kcizfeladat-e116t6t

k6rt6rit6s j o gcim6n megilleti.

4. A Szeruodo felek egytittmtik<id6se

4.1. ir6sbelis6g
A Szerz6d6ssel <isszefiiggo minden 6rtesit6st vagy m6s kdzl6st ir6sban, magyar

nyelven kell megtenni, 6s szem6lyes k6zbesit6ssel, t6rtivev6nyes lev6l vagy telefax

irtj6n lehet a cimzetthez tov6bbitani.
Sierzodo Felek kifejezett elt6r6 megdllapod6sa hiSny6ban a Szerz6d6sben el6irt

b6rmely j6v6hagy6s vagy megilllapod6s csak ir6sban 6rv6nyes'

4.2. Kapcsolattart6s
Onkorm6n),zat
kapcsolattart6 cime:
Cim:7621P6cs, Sz6chenYi t6r 1.

Kapcsol attart6 : dr. L6bodi Judit j o g6s zN agy ongazd5lkod6si C soport

Email cime: labodijudit@ph.pecs.hu
l0
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Teljesit6st igazol6 szem6ly: dr. Szilovicsn6 dr. Holl6sy Andrea csoportvezetS
K<izfeladat-ell6t6
kapcsolattart6 cime:
Cim:7632 P6cs, Sikl6si rit 52.
Kapcsolattart6: dr. Bokor Kriroly kdzfeladat ell6t6si vezeto
Email cime: bokor.karoly@biokom.hu

4.3. V6ltoz6sokbejelent6se
B6rmely fel megvriltoztathatja a kapcsolattart6k szem6ly6t a m6sik felnek kiilddtt
6rtesit6ssel. A kapcsolattart6k megviitozitsa az 6rtesit6st6l sz6mitott 5 munkanap
eltelt6vel vrilik hat6lyoss6.

4.4. K6zbesit6s
A Szerz6d6ssel tisszeftigg6 b6rmely 6rtesit6s vagy miis k6zl6s az alibbi id<ipontban
v6lik hat6lyoss6:

(a) szem6lyes kdzbesftds eset6n a k6zbesit6s idripontj6ban (amely a k6zbesit6st
elismer6 6tv6teli elismerv6nyen szerepel);

(b) t6rtivev6nyes levdl fitjrin tdrt6nri tov6bbitris eset6n a meg6rkez6s idripontjriban
(amikor a cimzett a t6rtivev6nyt al6irta); 6s

(c) telefax ritjrin tcirt6no tov6bbitds eset6n, amikor ad feladtak felt6ve, hogy a
megszakitatlan toviibbitdst a kiild6 g6p megerositi azzal, hogy ha a cimzett azt
nem olvashat6 formriban kapja kdzhez, kriteles a telefaxiizenet ktild6j et (ha az
azonosfthat6) errril halad6ktalanul 6rtesiteni.

Ha valamely fel kapcsolattartiis c6lj6b6l valamely szervezeti egys6get vagy
tiszts6gviseltit jelcil meg, az e f6l szrimiira kiildritt krtzl6s csak a "r*"r"li "gyseg "agytiszts6gviselo pontos megjekil6se eset6n hatiilyos
Az olyan 6rtesit6st vagy m6s k<jzl6st, amely a cfmzetthez a munkaidri eltelt6vel vagy
nem munkanapon 6rkezik, rigy kell tekinteni, mintha a kcivetkezri munkanapon
firkezett volna.

5. Vegyesrendelkez6sek

5.1. Teljes k6ni megrillapodris
A Szerzod6s teljes ktinien tartalmazza a Szerz6do Felek krizritt a Szerzod€s t6rgya
tekintet6ben l6trej<itt meg6llapod6st 6s hat6lytalanit minden a Szerzi5d6s tiirgyrival
kapcsolatos eltizetes sz6beli vagy irrisbeli meg6llapod6st, illetve 

"gyolaut,inyilatkozatot.

5.2, R6szleges6rv6nytelens6g
A Szerzod6s valamely rendelkezds6nek jogszab6lyba titk<jz6se, 6rv6nytelenn6 vagy
kik6nyszerithetetlenn6 viildsa nem 6rinti a Szerzbdes biirmely egy6b rendelkez6s6nek
hatdlydt.

5.3. Jogorvoslat 6s jogr6l val6lemond6s
ASzerzildes vagy jogszabrily alapjinfennrill6 brirmely jog vagy jogorvoslati lehet6s6g
gyakorl6sanak elmulasztdsa vagy k6sedelme rr"- *irr6stil ai ilyen jogr6l tdrtdn6
lemond6snak, tovSbb6 birmely jog vagy jogorvoslat 

"gyrr".i "ugi r6szleges
gyakorliisa nem akadiilyozza ugyanazon vagy brirmely mris jog vagf'jogorvoi-lat
j<iv6beni vagy miis m6don tcirt6nri gyakorliisrit.
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5.4. Vitrls k6rd6sek rendez6se
Szerzodo Felek megrlllapodnak abban, hogy a Szerzod6sbSl eredo vagy azzal

o sszeftig go b6rmely nezetelter 6st, vitAt me gki sdrelnek t6rgyal6so s riton rendezni.

Amennyiben a Szeruodo Felek a Szerzodlsbol eredo vagy azzal6sszefiigg6 b6rmely

nlzeteltlrest, vit6t nem tudj6k t6rgyal6sos riton, legk6s6bb a vita felmeriil6s6t kcivet<i

60 napon beliil rendezrri, :6gy bir6s6ghoz fordulnak, kik<itve - ki.ikintis hat6skori

szabiilyokt6l fiigg6en - a P6csi J6r6sbfr6s6g, illetve 6rt6khatrlrt6l fligg6en a P6csi

Tdrv6nysz6k kiz6r6lago s illet6kess6g6t.

5.5. Ir6nyad6jog
A Szerz6d6sre, valamint az azzalkapcsolatos jognyilatkozatoha 6s egy6b kdzl6sekre

a hat6lyos magyar jog szab6lyai alkalmazand6k. A Szerzod6sben nem szab6lyozott

k6rd6sekben a szerzod6s I.1.pontj5ban hivatkozott jogszab6lyokat, valamint a Polgiri
Trirv6nyk<in1vr6l sz6l6 2013. 6vi V. t<lrv6ny (Ptk.), valamint a ktizbeszerz6sekr5l

sz6lo 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.) rendelkez6seit kell alkalmazni.

A Szerzod6s magyar nyelven 6s 6 p6ld6nyban k6sztilt, melyet a Szerzodo felek elolvasiis,

6rtelmez6s, 6s a szerz6d6s joghatiisaira t<irt6nt kioktat6st ktivetoen - mint akaratukkal

mindenben egyezot - j6v6hagy6lag alitirtbk-
Mell6klet:
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p6cs, 2018 JUL 0 2,
miOI(OM Nonprofit Kft.

2 Pecs, Sikl6si tt 52. . 7601pF.176
bl.: 721 502-100, Fax: 7?/805 -333

Dr. P6va Zsolt polg6rmester

Pecs Megyei Jogu V6ros dnkorm6nyzata
r. Kiss Tibor iiglvezet

BIOKOM Nonprofit Kft.

jegyzoi ellenjegyz6s

7L.'t , - .
.U ti .lu,ii :7,

t2

W V^,-,/

..*l\*J....1..........?01B..luq a BIOKOM Kft. r6sz6r<!l

b* Zz* (*

szakrlai ellenjegyzo

^ffifl*?:f -gazdAs4tgtt6ryefiyz6W stry' 6s jogi igazgato--{ u-q i*---

rsv
1.
*



2. sz. mell6klet

0rrtnEsz zora.oa.ol-2018.12,31

6rrrREsz zorg.or. ol-zoLg.oz.28

ANYAGK6LTSEG 4 980 000
IGENYBEVETT szoLcAIrRTAsor EnrExe 11 740 000
ecyEs szor-oAlrRrAsox ERTEKE 3 500 000
BERKOLTSEG 39 250 000
szEMELyt lellec0 ecvEa xtFzEiEsEK 5 626 000
BERJARULEKoK 10 800 000
ERTEKcSOKKENESI LEIRAS 2743000
PROGRA[i] ONRESZ 185 000
BM ALTAL NEM TAN/oGAToTT KoLTSEGEK s 846 000
0sszrsrru 84 570 000

ANYAGKOLTSEG 530 000
rcENyBEVErr szoloAlrnrAsorERTExr 957 000
EGYEB szolcAlrRrAsox ERiExe 283 000
eEnroLrsEG 6 542 000
szEMELyt leLlecU eoVEe KtFzETEsEK- 938 000
BERJARULEKoK L 800 000
ERTEKcsoKKENEsT rrinAs 548 500
PROGRA[i] ONRESZ 37 000
BN,I ALTAL ruev rAuocerorr ToLTSEGEK- 1169 000
osszEsEN 12 804 500


