
lő .ę jiesutó$
Budapest J őzsefv álrosĺ on ko rmányzat

Képviselő.testület e számá,r a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának részletes ĺsmeľtetése

Az onkoľmźnyzat és az MKB Veszprém Kézí|abda Ztt. (névvá|tozást követően Veszprém
Handball zrt.) 2015. óta miíködik egyĹitt a Balatonalmádi (Káptalanfiired), Somfa u. 1. sziím
alatti üdülő komplex hasznosítás ra va|ő alkalmassá tétele érdekében.

A Képviselő-tęstĹilet a 167/201.5. (VI.25.) számťl határozatában döntött a:ľól, elÍbgadja a
káptalanfiiredi gycrmektidtilő fejlesztési prograrrrjanak iľĺányelvcit, valamint a9|/2016. (Iv.2|.)
szźnĺú hatőttozatában támogatta a Yeszprém Handball Team Zrt-t egy újabb sportfejlesztési
program megvalósítósóban.

A fentiekre tekintettel a Felek egyeztetéseinck crcdményeként a |latźrozati javaslat ľlellékletét
kepező megállapodás megkötésére teszek javaslatot. A megállapodás éľtelmébeĺ az ingatlanon
megvalósuló bervhézás annak iizembe helyezését követő 30 napon belül a Józsefuaľosi
onkormźnyzat fulajdonába keľül. A megállapodásban a Felek rögzítlk a haszná|atta!-
hasznosítással kapcsolatos alapvető rendelkezéseket.

II. A beterjesztés ĺndoka

A felépítmények tulajdonjogĺának źltadásźlrő| a mellékelt egyĹittmfüödési
megkötése szükséges, amelynek elfogadása a Képviselő-testtilet döntését igényli.
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Iu. Diintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés célja, hogy a káptalanfiiľedi üdülőtábor tertiletén a Veszprém Handball Team Zrt.
beruházásźhałmegépített felépítmények aberuháztls üzembe he|yezésétkövető 30 napon belül a
Józs efu aro s i onkorm ányzat tulaj donáb a kerülj enek.

Jelen döntés az onkormźnyzat szźtmtra pénzugyi hatással annýban jźr, hogy a döntés nyomán
az ingat|anon a beruhźzás eređményeként jelentős éĺtéknövekmény vźlrható. A megállapodás
értelmében a beruházźls értékéről a Felek annak megvalósítását követő 30 napon belül ktilön
megállapodást kötnek.

IV. Jogszabályi kiirnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarotszźry helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi
CLXxXx. törvény 41. $ (3) bekezdésén és a 107. $-ban foglaltakon alapul.

Kérem az a|źbbi hatźlr o zati j avasl at el fo gad ás át.

H,łrÁnoza'Tl JAvAsLAT

A Képviseliĺ.testülct úgy döntn hogy

1. elfogadja a káptalarlfiiređi üdülőtábor
megépített felépítményei tulajdonjogának
képező egyĹittműködési megállapodást.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatáľidő: 2017. június 8.

2. felkéri a polgármestert a hatfuozat
megál l ap od źs a|áír ásfu a

Felelős: polgármesteľ
Hattnđő: 2017.június 16.

Veszprém Handball Team ZÍt. beruhtvásában
vonatkozásáb an köten dő. a hattrozat mellékletét

1. pontjában meghatarozott együttműködési

A dtintés végľehajtását végző szervezeti erység: Jĺizsefoáľos Köziisségeiért Nonproťlt Zrt.,
Gazdálkodásĺ Üryosztály

Budapest, 2017 .június 07.
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Együttmíĺködési megállapodás

mely létľej oĹt egyrészről BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET JóZSEFVÁROSI
oľronľĺÁľyzĺ.ľ (székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., torzsszźlnla:735715,

statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01, adőszćľĺira 157357I5-2-4f, képviseli: Dľ.

Kocsi s Máté pol gármester), a továbbiakban : Önkorm źny zat,

másľészľőI

a VESZPR]ĺM HANDBALL TEAM zÁnľronunľ uurono
nnszvnľYTÁRSASÁc (szekhelye: 8200 Veszprém, Külső-kádáľtai út 5., Veszprémi

Töľvényszék Cégbírősága 19-10-500280, statisztikai számjele: 24118716-9319-114-19,

adőszárna:24II8716-2-19,képviseli: Kálomista Gábor igazgatótanácsi tag), a továbbiakban:

Benhźĺző

- egyiittesen az onkornźnyzat és a Beruhtĺző, miĺlt felek - a továbbiakban Felek - kozött, a

keltezés szerinti helyen és időben, aza|ábbi feltételek szerint:

1. Előzmények:

1.1 Fe|ek rogzít\k, hogy az onkormanyzat kizátőlagos tulajdonát képezi a Veszprémi

Jźrźsi Hivatal Földhivatali osńá|yźnak ingatlan-nyí|vántartásában Balatonalmáđi

külterület, OII4I5 he\yrajzí szám a|att felvett, természetben 8f20 Balatonalmádi, Somfa

utca l . szátn aĘatt talá|hatő, 32.336 m2 területű, erdő és gazdasági épület besoĺolású

ingatlan (a továbbiakban Ingatlan), aho| az onkormźnyzat gyeľmektidülőt ĺizemeltet.

1.2 Felek 2015. június 30. napjan egyĹittműködési megállapodást kötöttek a

spoľtfejlesztési program (továbbiakban Beruházás) IngatLarlon tĺjrténő megvalósításźxal,

továbbá az onkormźnyzat á|tal aBęruhźnás megvalósítása vonatkozásában Beruházónak

adott támogatással összefüggésben, amely megállapodást Felek 2016. április 22. napjáĺ

további egyĹittműködési megállapodással egészítettek ki a Bęruháztĺs kivitelezési

munkálatainak megvalósításával ĺisszefüggésben. A f0l6. április 2f. napjtn megkötött

egyĹittműködési megállapodás III. 8. és III. g. pontjai alapján az onkoľmanyzat

kötelezettsé get váIIaIt aľra, hogy az lĺgat|arú a Bęnsháző birtokába adja, amennyiben a

Ben;161źg1ő hitelt éľdemlő móđon igazo|ja, hogy a kivitelezés megvalósítástůloz sztikséges

valamennyi hatósági engedéllyel ľendelkezik, az engedélyeztetési eljĺáĺások mindegyike

jogerősen, pozitív eredménnye| zźns|t. Az onkoľmtnyzat a jogerős hatósági engedélyek

igazo|hatő módon tĺjrténő bemutatását, valamint a kivitelezési tevékenységľe iľanyuló

vá|lalkozási szeruőđés megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt)

munkanapon b eltil kötel e s az |ngatLari a B ervhétző biĺtokáb a adni.

1.3. A 20|6. április 22. napján megkötött együttmiĺk<idési megállapodás III. 8. és III. 9.

pontjaiban meghatarozoÍt feItételek teljesültek, a Benlhár:ő az Önkoľmćnyzat részéte

2016. október 11. napjan az engedé|yezési tęrvdokumentáció, valamint a jogeľős építési

engedély meglétéről ny1|atkozatot küldött. onkoľmanyzat 2016. október 27. napjźn

Benhaző birtokába adta az Ingatlant
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1.4 Jelen megállapodás a Felek źita| 2015. junius 30. napjan, és f0|6' április 22. napjźtn

megkötött egy{ittmúködési megállapođások rendelkezéseivel összhangban, azok

kiegészítéseként értendő.

1.5 A Felek kĺjelentik, hogy ismeľik a társasági adóľól sző|ő |996. évi LXXXI.
ttiľvény (továbbiakban: Tao. tv) látvány.csapatsportok támogatásának

adókedvezményéľe vonatkozó ľendelkezéseit. Jelen megállapodást Felek azza| a

céllal kiitik meg, hogy kůiliinłisen, de nem kizárő|ag, hogy a Beľuházás ezen töľvény

ľendelkezéseinek megfelelj en.

2. A Beľuházás megvalĺósítását kiivető együttműkiidés

2.I. Felek rogzitik, hogy Beruhźľ:ő az 1.1. pontban megjelcilt Ingatlanon kívanja a

Beruhazást megvalósítani, amely ingatlan az onkoľmtnyzat ttlrzsvagyonanak részétképezi'

EzzeI egyidejíileg Felek rogzitik, hogy a Beruhazó tL|ta| Iétesített 2.3. pontban rcgzitett

Felépítmények az onkormanyzat Il1 attnyű tulajđonába kerülnek, tekintettel arra,hogy a

Felépítmények megvalósításáľól közötttik tétrej<itt megállapodások nem tették lehetővé, hogy

a BeruhiŁó által létrehozott épületek és a nekik helyet adó, onkormźnyzat tulajdonában lévő

Ingatlan tulajdonjoga elváljon egymástól. A Felek továbbá kotelezettséget vállalnak aĺľa,

hogy a Beruházás üzembe helyezését követő 30 (harminc) napon belül a Benlházés éľtékéľől

szóló megállapodást megkötik' A jelen pontban foglaltakľa tekintettel a Tao. tv, 22lC. $-anak

(6a) bekezdésének b) pontja a\apjźn a Magyar Áĺam javźra a Felépítményre jelzálogjogot

nem kell bejegyeztetni.

2,2. Felek kotelezettséget vállalnak aľra, hogy a Felépítmények haszná|atbavéte|i

engedélye aIapjan a jogerőssé vá|ást követő 30 (harminc) napon beliil a Felépítmények

Balatonalmádi, külterület 01I4l5 helytď1zi számiĺ ingatlan földhivatali téľképén és fulajdoni

|apjźn történő feltiintetése éľdekében a szfüséges lépéseket megteszik, az ingatlan-

nyilvántartási kérelmet az illetékes foldhivatalhoz benyújtjĺĺk, melynek ktiltségeit aZ

onkormanyzat és a Benůlźrzó egyenlő arányban viseli. Az iĺgatIarl tulajdoni lapján a

felépítményes ingatlannak llltulajdoni arőłrlya|az onkoľmźnyzat fulajdonában állóként kell

szerepelnie.

2.3. A Beľuházás keretében aBervhćuző az I.l. pontban körülíľt Ingatlanon aBęruházás

keľetében sportcsaľnokot, hotel épületet és szálláshely cé|jára hat pavilon épületet (a

továbbiakban együtt: Felépítmények) épít.

2.4. Felek megállapodnak, hogy az izembe helyezés napján a Beruhźz;ó a könywiteli

nyilvántartásából kivezeti a Felépítményeket, és azok az onkormźnyzat nyilvrántaľtásába

kerülnek fe|vételre. A Benhazónak a felépítményes ingatlan (a ftildterület és rajta |évo

épületek) 15 (tizenöt) éves, az onkormanyzat, mint fulajdonos áIta|binosított hasznosítási

jogźi akönyv szerinti értékén kell nyilvant artania.

2.5. A Beruházás megvalósítása a Tao tv. 22lC. $ (6) bekezdésében rogzitett, építési

engedélyhez kötött tźtgyi eszkoz beľuhazásnak minőstil, amely sportcélú ingatlanĺa iľányul,

így Beruházó váL|aIja, hogy a Beĺvházás megvalósításĺának eredményeként létrej<ivő

Felépítményeket a Tao tv' 22lC. $ (6)-(8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően használja

és hasznosítja.
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2.6. ABervhaző atánogatási igazolás kiállításanak feltételeként vállalja továbbá, hogy a Tao.

tv. fzlc. $ (6) bekezdés b) ba) pontja alapján aBenlhźzźls üzembe helyezését követő legďább

15 (tizenot) évben az adőkedvezmény alapjául szolgáló Beruhazás révén üzembe he|yezett

Felépítményeket, mint spoľtcélú ingatlant iskolai -és difü spoľtesemények, szabadidőspoľt

események és más, k<izösségi célú (külĺinĺĺsen: kultuľális, tuľisztikai) események

lebonyolítása céljából naponta a spoľtcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 (húsz) oÁ-ábarl

és évente legalább 10 (tiz) nap ingyenesen vagy kedvezményes aĺon hasznosítja.

2'7. Tel<lntettel aľra, hogy a tiímogatás igénybevételére jogosult Beruhazónak a tiímogatási

igazolás kiáltításanak feltételeként vállalnia kell, hogy aBenshźaás üzembe he|yezését követő

legalább 15 (tizen<it) évben az adókedvezmény alapjául szo|gźt\ő, Ben:ülźľ;ás révén tizembe

he|yezett Felépítményeket spoľtcéllal, elsődlegesen piaci alapon hasznosítja' az

onkormányzat bińositja a Beľuhtuő számáta, hogy az uzembe helyezéstő| számitott 15

(tizenöt) évig a Felépítményeket sportcélra hasznosítsa.

2.8. Az onkormányzat a hasznosítás jogát kiilcin szeľződésben foglalt feltételekkel

térítésmentesen biztosítja a Beruhźzőnak, mely külön szerzőďésben a jelen megállapodásban

foglaltakat éľvényesíteni kell.

2,9 . Benhaző v źilalja, ho gy :

a) eleget tesz a hasznosításra vonatkozó kütĺjn szerződésbęn előírt beszámolási,

nyilvĺántaĺt ási, adatszolgáltatási k<jtelezettségeknek,

b) az áteĺgedett nemzeti vagyont a kül<jn szęrzódésbe foglalt előírásoknak és a tulajdonosi

rendelkezéseknek, valamint ameghatáĺozotthaszĺosítási célnak megfelelőenhasznźija'

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy kozvetett módon jogviszonyban ál1ó

harmadik félként .kizarő|agtermészetes személyek vagy át|źúhatő szęrvezetek vesznek részt.

2.I0. Felek anemzeÍi vagyonĺól sző|ő2011. évi CXCVI' törvény 11. $ (13) bekezdésében

foglaltakľa tekintettel - mely szerint nemzeti vagyont ingyenesen kizźrő|ag k<jzfeladat

e||źúása, a lakosság kozszo|gźĺLtatásokkal va|ő e||átása, valamint e feladatok el|átásźůloz

sztikséges infrastruktura biztositása céIjábő| az a|lhoz szĹikséges méľtékben hasznosítható _

kijelentik, hogy a hasznosítás joganak Benlháző tészére va|ő binosítása aľra tekintettel

toľténik, hogy a Benlháző a Felépítményeket onkoľmanyzat á|ta|i hasznáIatának idejében a

2.6. pontban rögzített jo gszabá|yi ktitelezettségének eleget téve kedvezményesen bonyo|itja az

iskolai és diaksport eseményeket' szabadidőspoľt eseményeket és más, kĺizösségi célú

(különci sen : kulturális, turi sztikai) eseményeket.

2.II. Az onkorményzat a Benháző igénye esetén kész térítésmentesen 15 (tizenöt) évre

sző|ő haszonélvezeti jogot a|apitarli a Bęruháző javára, ha annak k<iltségeit és közterheit,

illetékét a B en,lhaző v á||a|ja.

2,|2. A hasznosításara vonatkozó kül<jn szęrzodést az onkoľmányzat kĺĺrtérítési

kötelezettség nélkül azoĺlnalíhatźĺI|yal felmondhatj a,ha a hasznosításäban résń. vevő bármely

-.a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban á11ó harmadik féI - szervezet

a nemzeti vagyon haszĺosítésźtra vonatkozó szerződés megkötését kĺjvetően beállott

körtilmény folytan már nem minősül át|áthatő szervezętĺek.

,fu
,l
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2.I3, Felek megállapodnak, hogy a Bęrvháző a szźlmáĺa biztosított 15 (tizenöt) év

hasznosításí időtartam alatt a pavilonok hasznáIatźú. minden évben május 15. napjától

szeptember 30. napjáig (a továbbiakban: az onkormányzat használati ideje) az onkoľmźnyzat

ľendelkezésére bocsátja, és lehetővé teszi, hogy a hotel éptilet éttermében az onkorrntnyzat

haszná|atí ideje alatt a pavilonok használói szćrnźra az etkeztetési szolgáltatás bíztosíBła

legyen.

2.|4' Felek megállapodnak, hogy az Önkoľmźnyzat haszná|ati ideje alatt a sportcélú

létesítményeket a pavilonok használói iskolai és diakspoľt események, szabadidősport

események és más, köz<lsségi célú (kültlnösen: kulturális, turisĺikai) események cé|jára

igénybe vegyék.

2.15, A Felek az onkormányzathasznźiatí idejére vonatkozó egyĹittműködésük részlęteit

abban a külön okiľatban szabá|yozzák, amelyben a Beruháző tészére biztosított hasznosítási

j o g gyakoľl ás ĺĺnak feltételeit szab á|y o zzák.

2.16. Felek maĺ most rogzitlk, hogy az onkormányzat használati idejéľę szźmlitlła az

onkormanyzat fogyasztás aľányosan megtéríti a pavilonok közműszoIgźitatásźnak díját és a

felépítményes ingatlan llzeme|tetésének költségeit, nem éľťve íde az iskolai és diaksport

események, szabadíđőspoľt események és más, közösségi célú (külclnösen: kulturális,

tuľisztikai) események idej ére eső költsé geket.

f.I|. A Felek rcgzitík,hogy az onkormányzathaszná|ati idejében a pavilonok használóitól,

valamint az éttercm szo|gá|tatétst igénybe vęvőktol téľítést aBenlháző jogosult igényelni és a

saj át j av źtr a b e s zedni.

3. Beľuházás megvalósításánakhatárideje

3.1. A Beruházás befejezésének tęrvezett időpontja a Benshź.zás megkezdésétől

sztlmítottan 2OI9. május 31. napja amely tartalmazza a haszĺá|atbavételi engedély

beszeruésének és a Felépítmények üzembę helyezésének időtartamát is.

3,2. Felek kijelentik, hogy a Benlházźls 3.1. pontban megjel<ilt hatáľidőben toľténő

megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek.

4. Kapcsolattartás

4,I, Felek közĺri, a jelen megállapodás hatźĺIya a|á tartoző báľmely éľtesítés vagy más

kommunikáciő, irásban ttjľténik' Amennyiben a megállapodás másként nem rendelkezík, az

ilyen értesítés vagy kommunikáció szabáIyszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a

Félnek a megźi|apodásban meghatározott címére ajtnlott-Értivevényes ktildeményként

megküldték, vaEY más olyan címľe, amelyet a címzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten

kijelöl a feladó Fé| számaru. A kézbesítés időpontja:

4.I]. személyes kézbesítés esetében az źltvételnapja;

4.I,2. tértivevényes ajánlott postai ktildemény esetén, az ź*ĺéte| téľtivevényen szeľeplő

időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén a második sikertelen kézbesítési kíséľletet

követő 5. (öttidik) nap;

4.|.3. telefax, email vagy más hasonló (kézbesítési jelentéssel jáÍó) telekommunikációs úton

tĺirténő továbbítás esetében az a mlnkarlap) ame|yen az ilyen továbbítás (leadás)

megtöľténik. Amennyiben a telefax, email értesítés vagy a kézbesítés munkanapon

"fuo
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délutan 5:00 óľa után vagy nem munkanapon tĺiľténik, akkor az értesítést a kĺjvetkező

munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.

4.2. Felek kapcsolattaľtóinak neve és elérhetőségei a kĺjvetkezők:

o nkormránv zata r észér o| :

Név:

Telefonszám:

E-mail cím:

Beruházó részéroI:

Név:

Telefonszám:

E-mail cím:

5. Titoktaľtás, iľatkezelés

5.1. A Felek kötelesek megőńzni, biza|masan kezelni a jelen megállapodással annak

teljesítésével vagy azzalkapcsolatban megszerzettvagy bźlrmilyen módon tudomásukľa jutott

bármely iz|eti, gazdasźĺgí, bank- vagy egyéb titkot, valamint a másik Félľe, a Féllel źLzonos

fulajdonosi vagy érdekeltségi kĺjrbe tartoző gazdä|kodó szewezetre vagy ügyfeleire

közvetlenül vagy kĺjzvetetten vonatkozó báľmely olyan ténfi, információt, adatot vagy

megoldást, amelynek biza|mas kezeléséhez másik Félnek érdeke fr,;zŕĺđik (egytittesen:

,,Titok''). A Felek _ a másik Fél előzętes, írásbeli, kifejezett jóvahagyása nélkül - Titkot

harmadik személy tudomására nem hozhatnak, haľmađik személynek át nem adhatnak,

harmadik személy részéte hozztférhetővé nem tehetnek.

5.2. Üzleti titoknak minősülnek különösen, de nem kizźnőIagosan a jelen megállapodás

lényeges taľtalmi elemei, a másik Fél belső ügyei, péĺ:zngyi és gazdasźĺgi helyzete, valamint a

másik Fél üzleti partneľeire és ügyfeleiľe vonatkozó bĺíľmely információk. A Felekĺe kötęlező

a másik Fél olyan nyllatkozata, alne|y azinformációk titkos, biza\masjellegéľe vonatkozik.

5.3. Felek a jelen megállapodáshoz vagy Titokhoz kapcsolóđóan csak a másik Fél

kifejezett, előzetes, írásbęli hozzźtjáruIźsáva| adhatnak inteľjút, jelentethetnek meg

újságcikket, reklámot vagy más nyilvános közleméný.

5.4. Feleket atítoktartási kötelezettség a megállapodás bármely okból töľténő megszúnését

kĺjvetően is korlátlan ideig terheli.

6. fIatáůy, megszűnés

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás annak, aláirásźnak napjan lép

hatáIybaéshatźrozatlanideigmaradhatáIyban.

6.2. Felek rogzítik, hogy a jelen megállapodás a Felek közös megegyezése folytan

megsztintethető.

6,3. Feleket megilleti a megállapodás azonna|i hatá|yil' indokolást tartalmazó írásbeli

éľtesítéssel tĺjrténő felmondásĺínak j o ga, ha

6'3.1. a másik Fél súlyosan vagy ismételten megszegí a szerződést;

,W
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6.3.2. a másik Fél csőd-, fęlszámolási' végelszámolási vagy a helyi önkormányzatok

ađósságrenđezési eljaľásaľól szőIő 1996. évi XXV. tĺirvény szeľinti eljaľás alá keľül,

illetve bizonyíthatóan Íizetésképtelenné válik ;

6.4. Az azowĺali hatályu felmondást megelőzően a felmondásľa okot adó felek a másik fél

köteles 15 (tizencit) napos határidő ttĺzésével a felmondásra okot adó k<iľülmények

megszüntetésére felhívni, amennyiben a felmondásra okot adó kcjľülméĺy a 15 (tizenöt) nap

ęlteltét k<jvetően továbbra is fennáll, így ezen esetben jogosult a fé| a szerzodést azonnali

hatállyal srilyo s szeľződés s zegésr e hivatkozással felmondani.

Az azonnali hatályu felmondás jogának gyakorlása nem éľinti a Feleknek a megállapodás

megszegésével kapcsolatos egyéb igényeit, különösen akttrt&itéshezva|őjogot.

7. A felek nyilatkozatai

7.L A Felek kijelentik, hogy

7 .|,1. a jelen megállapod ás aIźitására és teljesítésére teljes jogkönel rendelkeznek;

7.|.2. nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely jelen megállapodás

érvénye s s é gét v agy hatźĺIy át ré s zben v agy e gészb en éľinthetné ;

7.I,3, jelen megállapodásban fogtalt kötelezettségeket és korlátozásokat önként, valamennyi

k<irtilmény alapos mérlegelésével és figyelembe vételével vá|Lalrták mindazon anyagi és nem

anyagi jellegű előnyökéľt, amelyek amegźi|apodás teljesítéséből vaľhatóan fakadnak;

7.2. A Felęk kijelentik és szavatoljak továbbá, hogy haľmadik személynek nincs olyan

joga, amely a Feleket a megá||apodásban meghatfuozott jogaik gyakorlásábarl akadźiyozná

vagykorlźńozná;

7 '3. A Felek a pénzmosás és ą terroľizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakndólyozásáról szóló 2007. évi CXXXW. tonény (,,Pmt',,), továbbá egyéb vonatkozó

jogszabályok értelmében _ kijelentik, hogy a jelen megállapodás a|áirás,akor közĺilt adataik a

valóságnak mindenben megfelelnek; tovźhbá kijelentik és szavatolják, hogy a jelen

megállapodással összefüggő teljesítéseik a|apját képező pénzösszegek nem származĺak

jogellenes fonásból.

1.4'Benlhtzó kijelenti és szavatolja, hogy a nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCM.
törvény rendelkezései alapjan átláthatő szervezetnek minősĹil' és egyidejűleg k<itelezettséget

vállal arra, hogy jelen megállapodás hatá|ya alatt mindvégig törekszik aĺĺa, hogy źfiIźńhatő

szew ezetnek minő stilj ön.

8. Vegyesľendelkezések

8.1. Felek rogzitik, hogy Beruhźlzás finarlszirozásźnak módját külön megállapodásban

rogzitlk.

8.f . A Felek kifejezetten kötelęzettséget vállalnak, hogy a jelen megállapodás teljesedésbe

menése érdekében a Beruházás teljes \étszaka a|att egymás gazđasági éľdekeit kölcsönĺjsen

tisztęletben tartva gyakorolják jogaikat és teljesítik kötelezettségeiket, továbbá tntőzkodnak

minden olyan magatartástól akaľ cselekvésben, akár mulasztásban, akfu ráutalő

magatartással megnyilvánuló magatartástól _ amely a másik féljogos gazdasági érđekeit sérti,

veszéIyezteti, vagy ilyen hatással jaľhat.



7

8.3. Az onkormźnyzat jelen megállapodás a|áirásźlva| egyidejűleg kijelenti és szavatol

azért, hogy a jelen megállapođásban meghatfuozott vállalkozási tevékenysége a kotelező

feladatainak e||źtását nem veszélyeztetheti.

8.4. A Felek k<jtelesek a másik Fél részéľe tájékońatást adni a jelen megállapodás

teljesítése vonatkozásában felmerülő valamennyi lényeges körülményľől. A Felek kijelentik

továbbá, hogy a jelen megállapodás teljesítéséhez szijkséges információkkal rendelkeznek,

így ujelen megállapodást ezeĺ tények ismeretében kotik meg' Az onkoľmanyzat a je|en

megál|apodás a|áirásétval kifejezetten akként nyilatkozik, hogy utóbb a jelen megállapodás

tévedés, megtévesztés, jóerkölcsbe iitközés vagy azza|azonos eredményľe vezető eljarás útján

nem támadja meg' ezen jogát nem gyakorolja.

8.5. Jelen Megállapodás csak a Felek íľásos megállapodásával móđosítható vagy

egészíthetó ki, a szóban k<jzölt,,módosítás'' éľvénýelen.

8.6. Amennyiben jelen megállapodás báľmely rendelkezését valamely hatáskörľel és

i1letékességgel rendelkező bfuősttg vagy más hatóság érvénýelennek nyilvanítja, akkor az

ilyen ľendelkezés érvénytelensége nem eľedményezí ateljes megállapodás éľvénýelenségét.

A megállapođás érvénýelenséggel nem érintett részei érvényben maľadnak és

kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénýelen vagy annak minősített ľendelkezések nélkiil a

Felek a megállapodást egyáIta|án nem kcjttjtték volna meg. Amennyiben a Felek nem

helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes ľendelkezéssel, akkor a vonatkozó

jogszabá|yokban szereplő előírásokat kell alkalmazní az éľvénytelen kikĺjtés helyett.

8'7. A Felek a jelen megállapodás teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó

báľmely jogvitát elsősorban taľgyalásos úton igyekeznek megoldani, amennyiben ez nem

vezetĺe eredményre, úgy a Polgáľi perľendtaľtásról szóló 1952. évi III. törvény általiĺnos

illetékességiszabáIyaitrendelikalkalmazIĺ.

8.8. A jelen megállapođásľa és annak értelmezéséľe, illetve a megállapodásban nem

szabtiyozoľt kérdésekľe a magya: jog, így külonösen a Polgári Tarvénykanyvről szóló 20]3.

évi V. torvény (Ptk.) rendelkezései, valamiĺt az egyéb vonatkozó magyaÍ jogszabályok

ľendelkezé sei az iľanyadók.

Felek jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben

megegyezőtíĺtźk a|á.

Budapest,2017

Dr. Kocsis Máté polgáľmester
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