
A Képviselő-testület 45/2016. (II. 11.) sz. kt. határozatának melléklete  

 

Feladat-ellátási szerződés 
 
 
amely létrejött egyrészről: 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata,  
továbbiakban Önkormányzat 
5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. szám 
adószám: 15725228-2-04 
képviseli: Varga Gusztáv Polgármester 
 
másrészről: 
a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft, 
továbbiakban Kft. 
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 53. 
képviseli: Jankó Erzsébet Ügyvezető 
 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ A Kft. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által egyszemélyben alapított 

gazdasági társaság, mely önkormányzattól átvállalt kötelező és nem kötelező 
feladatokat lát el. 

 
2./ A Kft. tudomással bír arról, hogy a hasznosításába Haszonkölcsön szerződéssel 

átadott Mezőkovácsháza, 51/1 hrsz.-ú és 2417 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati 
vagyon, a nemzeti vagyonba tartozó vagyonelem. 

 
3./ A Kft. vállalja a használatra átengedett ingatlanok hasznosítására vonatkozó 

szerződésekben rögzített kötelezettségeinek teljesítését.  
 
4./ A szerződést kötő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.19.) számú önkormányzati rendelet II. 
Fejezet 2. §-ának (2) bekezdésében jelölt önkormányzati önként vállalt feladatok 
közül a strandfürdő és kemping üzemeltetésére vonatkozó feladat-ellátást a Kft. 
végzi jelen feladat-ellátási szerződés alapján. 

 
5./ A Kft. a strandfürdő és kemping üzemeltetés feladatellátása terén az alábbiakban 

részletezett feladatokat látja el: 
 - fürdő, kemping-szolgáltatás nyújtása, 
 - közösségi, sport feladatok teljesítése, 
 - kulturális rendezvények, 
 - kereskedelmi- szolgáltatás nyújtása  
  

6./ A Kft. minden tárgyévben köteles elkészíteni a strandfürdő és kemping 
üzemeltetésére vonatkozó Üzleti tervét és benyújtani a Képviselő-testület felé 
minden tárgyév január hó 10. napjáig.  
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7./ Az elfogadott Üzleti terv alapján a strandfürdő és kemping működtetéséhez  az 
önkormányzat  évente a költségvetési rendeletében meghatározott összegben és 
módon hozzájárul. 

 
8./ A Kft. a szerződésben jelölt feladatok ellátásáról köteles évente a szezonzárást 

követően szakmai beszámolót készíteni és a Képviselő-testület elé minden év 
október 31. napjáig. A szakmai beszámolónak részletesen kell tartalmaznia a 
feladat-ellátások teljesítését. 

 
9./ Amennyiben a Kft. a jelen szerződésben rögzített határidőre nem nyújtja be a 

tárgyévi feladatellátásról szóló szakmai beszámolóját, illetve a benyújtott szakmai 
beszámolót a Képviselő-testület nem fogadja el, úgy a Képviselő-testület a Kft-vel 
kötött Haszonkölcsön,- és Feladat-ellátási szerződést megszüntetheti. 

 
10./ A Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik, melynek kezdő 

időpontja: 2016. március 1. napja. 
 
11./ E szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Nvt., a Ptk., az Mötv., valamint 

az Önkormányzat helyi rendeletében szabályozottak az irányadók. 
 
A jelen Szerződést a Felek annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 
 
 
Kelt: Mezőkovácsháza, 2016.  
 
 
 
 
………………………………………           …………………………………… 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata      Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 
részéről:Varga Gusztáv Polgármester  részéről: Jankó Erzsébet Ügyvezető 
 


