A Képviselő-testület 35/2018. (I. 25.) 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 Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló
gazdasági társaság, mely önkormányzattól átvállalt kötelező és nem kötelező
feladatokat lát el.
2./ A Kft. tudomással bír arról, hogy a hasznosításába Bérleti szerződéssel átadott
Mezőkovácsháza, 51/1 hrsz.-ú és 2417 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati vagyon, a
nemzeti vagyonba tartozó vagyonelem.
3./ 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. A Kft. a bérbe vett ingatlanokat
kizárólag e szerződés 4./ pontjában részletezett célra és módon használhatja,
hasznosíthatja.
4./ A Kft. köteles a strandfürdő és kemping rendeltetésszerű használatát biztosítani, a
medencéket üzemeltetni, a jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemeltetési
szabályzatot elkészíteni, az ingatlanok állagmegóvását szem előtt tartani.
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
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A fenti üzemeltetési feladatokat a Bérleti szerződés 3.3. pont szerinti jogi formák
között végzi.
6./ A strandfürdő és kemping biztonságos üzemeltetése során betartja és betartatja a
biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos szabályokat.
7./ A Kft. köteles az üzemeltetés körében kiadott szakhatósági előírásokat betartani, a
szakhatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, ezek eredményéről a jegyzőkönyv, vagy
a határozat megküldésével az Önkormányzatot értesíteni.
A Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződéssel érintett tevékenységek
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket – a jogszabályi előírások
maradéktalan betartásával biztosítja. Tudomásul veszi, hogy az üzemeltetéshez
szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzésének kötelezettsége a Kft-ét
terheli.
8./ A szerződés ideje alatt a strandfürdő és kemping szolgáltatás-nyújtás díjait a Kft.
javaslata alapján a Képviselő-testület minden évben legkésőbb március 31. napjáig
állapítja meg. A strandfürdő és kemping szolgáltatás-nyújtás díjai a Kft. bevételét
képezik. A Kft. a szolgáltatási díjakat köteles jól látható helyen a strandfürdő és
kemping bejáratánál kifüggeszteni.
Indokolt esetekben egyedi és eseti kedvezményeket - átruházott hatáskörben - a
Polgármester engedélyezi.
A strandfürdő és kemping szezonális nyitva tartását a képviselő-testület, a napi
nyitva tartást a polgármester határozza meg.
9./ A Kft. minden tárgyévben köteles elkészíteni a strandfürdő és kemping
üzemeltetésére vonatkozó Üzleti tervét és benyújtani a Képviselő-testület felé
minden tárgyév január hó 15. napjáig.
10./ Az elfogadott Üzleti terv alapján a strandfürdő és kemping működtetéséhez az
önkormányzat évente a költségvetési rendeletében meghatározott összegben és
módon hozzájárul.
11./ A Kft. a szerződésben jelölt feladatok ellátásáról köteles évente a szezonzárást
követően szakmai beszámolót készíteni és a Képviselő-testület elé terjeszteni
minden év október 31. napjáig. A szakmai beszámolónak részletesen kell
tartalmaznia a feladat-ellátások teljesítését.
12./ 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 Bérleti,- és Feladat-ellátási szerződést megszüntetheti.
13./ A Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. Ez a szerződés a Felek
közt fennálló, 2016. március 01. napján kelt Feladat-ellátási szerződés helyébe lép.
14./ E szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Nvt., a Ptk., az Mötv., valamint
az Önkormányzat helyi rendeletében szabályozottak az irányadók.
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A jelen Szerződést a Felek annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
Kelt: Mezőkovácsháza, 2018……………….

………………………………………
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
részéről:Varga Gusztáv Polgármester

……………………………………
Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft.
részéről: Jankó Erzsébet Ügyvezető

