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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Kénviselő.testület e számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2015.június 25. | . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a káptalanfüredi gyeľmektáboľ fejlesztésével kapcsolatos diintések
meshozatalára

A napirendet gyazárt ülésen kell targyalni, a d<intés elfogadásához egyszertĺfuqiqigílgtt
szav azattłobb s ég szüks éges.

ErorÉszÍro SZERVEZETI EGYSÉG: Vl.nosľ"gľrpszrÉsI
VÁnosľrrrľsZTÉSI ]. ^^ ..KvUłvT
KÉszÍľgrrp: FoncÁcs J.łNos

PÉNzÜcu ľľogzpľBr lcÉlľgriľgM IGÉNrYEL, IGAZoLAs:

JocIroNľRoll: a^Jl^},.

ES FoÉpÍľsszl UGYoSZTÁLY

^"J^,L

BprpnĺpszľÉsnľ ALKALMAS

TEGYZO

ĺ.t'ot w.oj 'ys
a

1',urr4'J

^\ĺioľ^-l
D'ł.Ne,oe'-Rnĺe'N Epnĺ,ł'

Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
Emberi Eľőfoľrás Bizottság véleményezi x

Határozati javas|at abizottság számfua: A Varosgazdálkodási és Pénztigý Bizottság és az

Emberi Erőfonás Bizottsáe iavasolia a Képviselő-testĺiletnek az előteriesztésmegftátgya|ását.

Tisztelt Képviselő.testiĺlet!

I. Tónyállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az onkormáĺyzat tulajdonát képezi a Balatonalmádi (Káptalanfiiređ), Tábor u. 7. szám aIatti

ingatlan (hĺsz. 0I14l5). A3,2 ha területű telek immaľ évtizedek óta, mint a kerĹilet gyerektidülője

funkcionál.

A keľiilet teľvei közott szerepel a rossz á|Iapotűvá vált iidülő komplex hasznosításra valő
alkalmassá tétele. Ennek keretében a kerületi gyermekek üdültetésén kívĹil lehetőség nýlna spoľt

edzotźtborok ľendezésére is az újonnan |étrehozandó infľastruktllra á|tal.
A fejlesztés szükségességét felismerve döntött úgy az onkormányzat, hogy a fOIS. évi
költségvetésben bruttó 52.000.000,- Ft-ot ktilönít el az üdülő fejlesztésének előkészítésére,
megkezdéséľe. További forľások bevonásának lehetősége megvizsgźtlásra került. A látvány-
csapatsportok tĺímogatási konstrukciójának keretében lehetőség nyilt arra, hogy hazáĺlk legiobban
elismert és a legnagyobb sikerekkel rendelkező f&ťĺkézilabdaklubjával, az MKB.MVM Veszpľém
Kézi|abda Zrt.-ve| közremfüöđve, a Zrt. á|ta| sportfejlesztési program keretében támogatás iránti
kérelem keľĹiljön benffi tásra a tźlbor fej lesztése érđekében.

Ennek érdekében a Képviselő-testtilet a 10812015. (IV.16.) száműhatfuozatźlban úgy döntĺitt, hogy
tämogatja, hogy az MKB-MVM Veszpľém Kézi|abda Zrt. (szél<hely: 8200 Veszpľém, Külső-
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káđártai út 5.; adőszám: 24118716-2-19) olyan sportfejlesztési programot ađjon be látvány-
csapatsport támogatási konstrukció megvalósítása érđekében az 1996. évi LXXXI. törvényben
foglaltak szeńnt, amely tarta|mazza a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő
káptalanfüľedi gyermektábor teľĹiletén (ľsz.: 0114/5) megvalósítandó építési beruházást.

Az MKB-MVM Veszpľém KézĹIabďa Zrt. a 2015. április 30-i határidőig benffitotta a
káptalanfiiredi üdülőt éńntő sportfejlesztési kérelmét a Magyar Kézl|abda Szovetséghez, mely
pźiytuat sikeressége érdękében 2015. novemberi határidőig szfüséges a fejlesztési program
részletes kidolgozása.

Az e|képzelések szerint a tábor fejlesztése keretében ktilönböző típusú, részben téliesített és vizes
blokkal is ellátott, összesen mintegy 300 Íiis kapacitású szállásegységek telepítése mellett az
üdültetéshez és edzőtáborozáshoz is elengedhetetlen kiszolgáló létesítmények (étkező, központi
épület, vizes blokkok és büfe) korszenisítése és felújítása is megvalósulna. Az igényelt |źttvźny-
csapatsportok támogatási konstrukciója mindęzeken kívül lehetőséget biztosít az
edzőtáboroztatáshoz elengedhetetlen munkacsarnok megépítésére is, mely a téli időszakban is
megfelelő spoľtolási lehetőséget jelentene a táborban i'artőzkodő gyermekeknek. A terület komplex
fejlesztése révén sor kerülhetne továbbá a kozmiĺvek fejlesztésén tul a belső utak, sétáló utak,
parkolók fejlesztéséľe, valamint a teljes zöldfelület frissítésére.

A táboľ fejlesztése esetén biztosíthatóvá válik a kerĹilet gyermekeinek színvonalas táboľoztatásán
tul a kiemelkedő szintű kézllabđa utánpótlás képzés kialakítása, lehetősége és utĺĺnpótlás-nevelés
tömegbĺázisának szélesítését biztosító táborok szervezése.

A spoľtfejlesztési program kereteinek mega|apozása éľdekében szükséges az onkormtnyzat és a
Zrt.kozott egyĹittműködési megállapođás megkötése, mely megfelelő jogalapot nffit a kérelemben
foglalt fejlesztési programhoz szükséges tervezési felađatok megkezdéséhez. Ezen együttmfüĺidési
megállapodás tewezete az e|őtĄesztés 3. szźrĺń mellékletét képezi.

A sportfejlesztési kérelem későbbi, pozitiv elbírálása esętén a program és a pźtlyázat sikeressége
érdekében az onkormźnyzat a Zrt'-ve| újabb egytittműkodési megállapodást köt, mely részletesen
kiterjed majd a fejlesztési elemekre, a finanszírozási kérdésekľe, a felépítmények tulajdonjogáĺa,
hasznźiatijogokra, fenntartási, üzemeltetési kötelezettségekľe stb.

il. A beteľjesztés indoka

Tekintettel ana,hogy az lJld;J|ő fejlesztési programjának, terveinek elkészíttetése hatáľidőhöz kötött
és a benyújtottpályázat sikeressége érdekében elengedhetetlen, ezért szukséges a Képviselő-testĺilet
döntéshozat a|a az együttműködési megállapodás tźr gy źtban.

III. Dłintés célja, pénzügyi hatása

A káptalanfiiredi gyermektábor fejlesztése érdekében az onkormányzat az MKB-MVM Veszprém
KézíIabđa Zrt.-vel együttmfüödési megállapodást köt, melynek keretében a pa|yźzat
eredményétől fiiggetlenül _ legfeljebb 13.500,0 e Ft tĺĺmogatást nyújt a spoľtfejlesztési program
megvalósításźlhoz szükséges tervezési munkálatokhoz, mely sikeres ptůyźuat esetén az öwészbę
beszámít. A tervezési munkálatok összegének 30%o-át jelentő támogatás kifizetése az e|végzett
munka telj esítés igazolása után töľténhet meg.

A program megvalósítása érđekében az onkormányzat a20I5. évre bruttó 52.000.000,- Ft fedezetet
biztosított a 11601 cím felújítások előirźnyzatźn. A támogatás fedezetének biztositttsźlhoz a
felújításokró| az e|őirtnyzatot át kell csoportosítani a felhalmozási célú támogatások
źi|amháztartás on kívĹilr e e|oir ányzatr a.

IV. Jogszabályĺ kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyaľorsztlg helý önkorrnátyzatairól szóló 20I|. évi CLXXXIX
törvény 23. $ (5) bekezdés 17 . pontjźlban, a 47. $ (3) bekezdésében foglaltakon alapul.



Kéremaza|äbbíhatározatí javaslatelfogadását.

Ha.rÁnoz.ą,u JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy diintn hogy

1. elfogadja a káptalanfiiredi gyermekiidülő fejlesztési programjának irányelveit az
eloterjesztés 1. és 2. száműmelléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015.június 25.

2. a) együttmfüödési megállapodást köt az MKB-MVM Veszprém Kézi|abda Zrt.-vę|
(szék*rely: 8200 Veszprém, Külső-kádártai út 5., cégtregyzékszttm: Cg.19-10-500280) a

sportfejlesztési pľogram megvalósítása céljából, melynek keretében egyszeri, vissza nem
térítendő 13.500,0 e Ft összegú támogatást nyujt a tervezési munkálatokra.

b) a hatźrozat 2.a) pontja alapján elfogadja az előterjesztés 3. szźłmu mellékletét képezo
EgyĹittműködési Megállapođást és felkéń a polgármestert annak aIáírására.

c) fe|hata|mazza a polgźrmesteľt az esetlegesen felmerülő Együttmfüödési Megállapodás
módosítás a\áírésára, amennýben aznem érint önkormtnyzati forrásbevonäst,vagy az
el fo gadott megállapodás elemeinek lényeges tartalmi módo sítását.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) pont esetében 2015. június 25., c) pont esetében az esetleges

módosítások esetén

3. a) a2. pontban foglaltak míatt az Önkormányzatkíadás 11601 címen belül _ önként vállalt
feladat _ felújítások _ gyeľmektidülők felújítás tervezése és kivitelezése _ eIőiráĺyzatrő|
13.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási célú támogatások źtllanhá.ztartáson kívtilre
eloirányzattaakttpta|anfiiredi gyermekiidülő felújításanak teľvezése címén.

b) felkéri a polgármestert, hogy a hatátrozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében f01r5. június 25.'b) pont esetében a költségvetési ľenđelet
következő módosítása

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt. áItaI benyújtott
kérelem sikeressége esetén kötendő egyĹittmfüödési megállapodást terjessze a Képviselő-
testĺilet elé.

Felelős: polgármester
Határidő: a kéľelem elbíľálása utani első képviselő-testtileti ülés

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ugyosztály'
Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2O|5.junius Ź'(. A"a\]'Ą
dľ. Kocsis nĺ}to
polgáľmesteľ Ą
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Törvényességi ellenőrzés :
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Kivonat az MKB.MVM Veszprém Kézi|abda zrt. által benyújtott

sporttámogatási cél ú kérelemből

He|yzetelemzés, létesítmény fe|tételet valamint a sportszervezet jelen!egi helyzetének

bemutatása:

Az MKB-MVM Veszprém nagy hagyományokkal rende|kező, tradicioná|is magyar sportegyesü|et,

melynek e|ismertsége és ĺsmertsége nemzetközi mércéve| is kieme|kedő. Az MKB-MVM Veszprém

22-szeres magyar bajnok, 24-szeros magyar kupagyőztes, 2-szeres EHF-kupagyőztesek Európa-kupája

győztes és l-szeres EHF-bajnokok ligája dontős veszprémi férfi kézi|abdacsapat. Magyarország

Iegsikeresebb kéziIabda egyesü|ete'

Az MKB-MVM Veszprém Kézi|abda Zrt-nek kĺemelt stratégiai cé|ja, hogy a továbbiakban is megőrizze

a hazai és a nemzetközĺ kézi|abda sportágban kivívott e|őke|ő helyét, ezzel is hozzájáru|va a magyar

kéziIabda sportágnak a vi|ág kézi|abdázásában elfog|a|t e|őke|ő pozíciójának megőrzéséhez és

erősítéséhez. Fo|yamatosan a cé|ok között szerepe| a Magyar Bajnokság és a Magyar Kupa

megnyerése, va|amĺnt a Bajnokok Ligájában tartósan a Fina| Fourban szerepe|ni. A k|ub működése

minden terü|etének és korosztályának ezt a célt ke|| közvetlenÍ.i| vagy közvetve támogatnia,

szo|gá|nĺa, e|őkészítenie.

Fentieken tú|menően eme|ni kívánjuk tömegbázisunkat' Regisztrá|t sporto|óink számát eme|ni

szeretnénk. Stratégiaí célunk, hogy a magyar játékosok, és e|sősorban a saját neve|ésű játékosok

száma novekedjen a korosztá|yos csapatainkban.

Ennek megva|ósítása érdekében Kézi|abda Akadémĺa indítását kezdtük meg. Az utánpót|ás-neve|ési

célok e|érése, i||etve a szé|esebb tömegbázis megteremtése és a megfe|e|ő minőségi képzés

biztosítása érdekében együttműködési megál|apodást kötöttünk a Diákok Egészségéért, Veszprém

Megye Kézi|abda Sportjáért Kozhasznú A|apítvánnya|, ugyanis Ęy |átjuk biztosítottnak a fentĺekben

Ieírtak te|jesü|ését.

Az á|ta|ános isko|ákbó| kikerĹl|ő és továbbtanulni szándékozó fiata|ok részére a Jendrassík- Venesz

Középisko|a és Szakisko|a kézĺ|abdás osztá|yában nyí|ik lehetőség kézi|abda specifikusan

továbbtanuInĺ Az ország távo|abbi terü|etérő| érkezők a Középiskolai Ko||égiumban részesü|hetnek

eIhelyezésben. Az akadémiaĺ rendszer célja olyan fiatal kézi|abdázók kivá|asztása és feIkészítése,

akiknek a korszerű oktatássa| és képzési anyagok segítségéveI a nemzetközi é|vonaIra, a
professzioná|is sportra, va|amint a középiskolai és egyetemi é|etpá|ya összekapcsolására nyí|ik

Iehetősége.

Az MKB-MVM Veszprém Kézi|abda Zrt. sportfej|esztési programjában hangsú|yos helyen szerepe| és

meghatározó azon fe|téte|ek megteremtése és biztosítása, ame|yekhozzájáruInak a játékosok és az

egyesü|etben do|gozó sza kem be rek zava rta |a n fe lkészÜ|éséhez/m u n kájá hoz.

lngattan beruházás esetén annak indokoltsága, cé|ja és szakmai tartalma és megvalósuIásának

ůitemezése:

Az 196O-ban épü|t Kápta|anfüredi tábor a Balaton északi partján he|yezkedik el, Veszprémtő| L4 km,

A|sóörstő| 2 km távo|ságban. A Tábor je|en|eg 70 db z, 4, 6, 8 szemé|yes fürdőszobás és fürdő szoba

nélkü|ĺ faházza|, összesen 350 férőhe|lyel, 120 fő befogadására alkalmas étteremmel, ].00 fős

k|ubhe|yiségge|, és egy multifunkcioná|is sportpályával rendeIkezik, mintegy 31.000 m2

természetvéde|mi erdős terĹ]|eten. Az ÜdÜlő terÜletén hosszú évtizedek a|att számos a|ka|omma|



történt fejlesztést cé|zó beruházás (közműhá|ózat fej|esztése, épü|etek építése, stb.), ame|y azonban
nem eredményezte a tábor teljes körű fe|újítását, kapacitásai kihaszná|ásának maximá|is
Iehetőségeit.

Az MKB Veszprém Kézi|abda Zrt. mind szakmai|ag, mind a források tekintetében szükségesnek tartja,
hogy mind a sportfejlesztési programjában megfogaImazottak szerint, mind az MKSZ hosszú távú
sportágfej|esztési stratégiájának megfe|elően he|yt á||jon. Célja a térség fiata|jai számára sporto|ási
Iehetőséget adó utá npótlás-neve lő bázis kia la kítása és fen nta rtása.

Az eredményes feIkészüléshez szükséges infrastruktúra kia|akítása kieme|t stratégiai célként szo|gá| a

K|ub é|etében. A fentiekben is megfogalmazott cé|ok elérése és bĺztosítása érdekében mego|dást
je|ent a Kápta|anfüredi tábor két Ütemben t<jrténő fe|újítása, me|ynek területén egy
konnyűszerkezetes munkacsarnok megépítésére, va|amint a szá||ás és kiszo|gá|ó létesítmények
korszerűsítésére és fejIesztésére kerü|ne sor, me|yhez a |átvány-csapatsportok támogatási
ko nstrukciójá na k ke retében meg|évő |ehetőséggeI kívá n unk é|ni.

A tábor fej|esztése esetén biztosíthatóvá vá|na a kieme|kedő szintű utánpót|ás képzés kialakÍtása,
nemzetközi tornák rendezésének biztosítása, az utánpót|ás-neve|és tömegbázisának szélesítését
biztosító táborok szervezése, va|amint ezá|ta| a megfe|e|ő nemzetkozi szintú szakmai képzés
megva|ósítása. A tábor fej|esztése (munkacsarnok építése, a kiszo|gá|ó he|ységek fej|esztése,
korszerűsítése, i||etve újak építése) estében nem tú|zsúfolt tornatermekben ke|| az edzéseket, vagy a

nemzetkozi táborokat, tornákat |ebonyo|ítani, megszervezni, hanem a mai |egmodernebb
technĺkának és a kornak megfele|ő szakmai munka e|végzése vá|ik biztosíthatóvá.

A projekt időtartama, ilI. a projekt.tevékenységek ütemterve:

A projekt megva|ósítási időszaka, időtartama a 2ot5lfoL6-os támogatásĺ időszak te|jes egészét
|efedi, a kö|tségek a támogatási időszak fo|yamán egyen|etesen je|entkeznek.

Tervezésĺ fe|adatok: 2015. augusztus;

Engedé|yezések: 2015. december;

Beruházás kezdete: 2016. márcĺus;

|. ütem várható vége: 2016. október;

||. Ütem várható vége:2ot7.júnĺus 30.

A sportfejIesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részIetezése, valamint a

korábban beadott sportfejtesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat
bemutatása (amennyiben van):

Az MKB Veszprém Kézi|abda Zrt. nagy hagyományokkal rendeIkező, tradicionális magyar

sportegyesĹilet, me|ynek e|ĺsmertsége és ismertsége nemzetközi mércével is kiemelkedő. Alapvető
céljai kozött szerepel a hazai és nemzetközĺ eredményesség me||ett a kézilabda sportág
népszerűsítése Magyarországon és a vi|ágban egyaránt. Az egyesületnél dolgozó szakemberek és
játékosok a|ázatos munkájának köszĺjnhetően mind a hazai, mind a nemzetkcizi kézilabda sportág
meghatározó egyesü|etévé vá|t az e|mú|t időszakban a C|ub, va|amint generációk egész sora vá|t

rabjává a kézi|abda sportágnak, akár szurkolóként, játékosként, VägY éppen sportvezetőként,
támogatóként.

Az MKB Veszprém Kézi|abda Zrt' cé|ja, hogy meghatároző szerepét továbbra is megőrizze a hazai és

nemzetközi élmezőnyben és miné| több rajongóval 
.növe|je 

a sportág szere|meseinek számát. A



továbbĺ, a magyar kézĺ|abda sportág jövőjét is befo|yáso|ó eredményes munka színvona|ának

fenntartása és a sportág e|kote|ezett követőinek számának növe|ése érdekében szĹikségesek a

fentiekben |eírt fej|esztésĺ programok végrehajtása, hiszen ezze| megál|íthatóvá vá|hatnak a

sportágban az eImúlt években tapasztaIható negatív fo|yamatok.

A mai magyar sport utánpót|ás neve|ésben is - a fe|nőttekhez hason|óan - várhatóan rövidesen

bekövetkezik az, hogy lemaradóban lesz az európai színvona|tó|. Nemzetközi szinten a rivá|isaĺnk

jelentős előnyre tehetnek szert. A kéziIabdázás szakma, ame|yet korszerű ismeretanyagbó|, feIkészü|t

oktatók révén |ehet e|sajátítanĺa az arra a|ka|mas fĺata|oknak. Ennek megva|ósítása a |egfontosabb

fe|adatunk, hogy lemaradásunkat mege|őzzük.

Az akadémia cé|ja o|yan fiataI kézilabdázók kivá|asztása és fe|készítése, akiknek a korszerű oktatássa|

és képzési anyagok segítségéve| a nemzetközi é|vonalra, a professzioná|is sportra, va|amint a

középisko|a i és egyetem i életpá |ya összeka pcsolásá ra nyí|ik |ehetősége.

K|ubunk az eImú|t támogatási időszakban is é|t a sportcé|ú társasági adókedvezmény adta

|ehetőségekke|, azokat a cé|jai e|érése érdekében jó| és hatékonyan használta fe|. Az utánpót|ás

neve|ési feladataink és szemé|yijeIlegű kiadásĺ e|emeket tartaImazó kéreImünket a Magyar Kézi|abda

Szövetség is te|jes mértékben támogatta. Fontos, hogy megtartsuk saját közösségünkben

sporto|óinkat, sőt, az Egyesü|ethez va|ó csat|akozásra ösztönözzÜk őket.

A sportfejlesztési program |ehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (kü!önös tekintettel azok

időbeni realizá!ódására), a vá't e|őnyök és a figyelembe veendő kockázatok megje!ölése:

Az igénybe vehető támogatás segítségéve| megva|ósított sportfej|esztésĺ program eredményei

kedvező hatásokat idézhetnek e|ő a térség fiataljai, i||etve a kornyéken é|ők részére, valamint további

szÜkséges vá|tozásokat is hozhatnak. Egyik nagyon fontos eredményeként megem|íthető a fĺata|ok

fizikai aktivitásának növe|ése, ame|y magában hordozza a sportszervezetek részére a tehetségek

szé|esebb sporto|ói korbő| történő megfigye|ésének és kivá|asztásának Iehetőségét. Ezek segítségéveI

az egyesÜ|et szakmai fej|ődése indulhat meg, ame|y magában hordozza azt az |ehetőséget, hogy a

városban, megyében tevékenykedő vá||aIkozások szponzorációs tevékenységének aránya is növeksz]k

a K|ub fe|é, ame|y Ęy hatékonyan befolyáso|hatja az éves kö|tségvetés a|aku|ását is.

Pénzügyi kockázat: a je|en sportfej|esztési programban megfogaImazott cé|kitűzéseket a társaságĺ

adótörvények módosítása áltat nyújtott kedvezmények e|maradása esetén az Egyesü|et részben

tudja csak saját erőbő| megva|ósítani, va|amint kockázatként realizá|ódhat, hogy a térség

vátIaIkozásai a társasági adójukat más |átványcsapat-sportágak fejlesztésére kívánják fordítani.

A humán erőforrás (megfe|e|ő szakemberek, képzett a|ka|mazottak) rendelkezésre á||, mind a

sportfej|esztési program megva|ósítására, i||etve a működtetésére is, ezért ez a kockázati tényező

kismértékben befo|yásolja azt.

Ezen hatások e|érése és rea|izá|ódása nagyban hozzájáru| ahhoz, hogy a Magyar Kézĺlabda Szövetség

á|taI megfogaImazott stratégiaĺ e|veknek megfeIe|jünk és a sportági cé|kitűzések e|éréséhez

Alapítványunk is hozzájáru|jon.

2oL5ĺL6 évad . Tárgyi beruházások rész|etes indoklása:

T árgyi eszktiz megnevezése : Ká pta I a nf i.i red ĺ ed zőtá bo r fej |esztése

Beruházás címe: 8223 Káptalanfí.ired, Tábor u. 1.; hrsz: orL4/5



Az MKB-MVM Veszprém Kézi|abda Zrt. minden évben, a sikeres feIkészÜlés érdekében rendszeresen
edzőtáboroztatja a csapatait' Az 1960-ban épült Kápta|anfüredĺ tábor a Balaton északi partján
he|yezkedik e|, Veszprémtő| t4 km, Alsóörstő| 2 km távolságban. A Tábor je|en|eg 70 db f, 4, 6, 8
személyes fürdőszobás és fürdő szoba né|kü|i faházzal, összesen 350 férőheIlye|, 72o fő befogadására
alkalmas étteremme|, 100 fős k|ubhe|yiségge|, és egy mu|tifunkcioná|is sportpá|yáVaI rendelkezik,
mintegy 31.000 m2 természetvéde|mi erdős terü|eten. Az üdü|ő terü|etén hosszú évtizedek alatt
számos alka|onrnraI toľtént fejlesztést cé|zó beruházás (közműhá|ózat feJlesztése, épületek épÍtése,
stb.), amely azonban nem eredményezte a tábor te|jes körű felújítását, kapacitásai kihasználásának
maximá|is lehetőségeit.

Az MKB Veszprém KC mind szakmai|ag, mind a források tekintetében szükségesnek tartja, hogy mind
a sportfej|esztési programjában megfogaImazottak szerint, mind az MKsZ hosszú távú
sportágfej|esztési stratégiájának megfe|e|ően he|yt á||jon. Cé|ja a térség fiata|jaĺ számára sporto|ási
|ehetőséget adó utánpótlás-nevelő bázĺs kĺalakítása és fenntartása

Az eredményes felkészü|éshez szÜkséges infrastruktúra kĺalakítása kiemelt stratégiaĺ cé|ként szo|gá| a
K|ub é|etében. A fentiekben is megfogaImazott prob|émák fe|o|dására mego|dást je|ent a
Kápta|anfüredi tábor, melynek terü|etén egy könnyűszerkezetes munkacsarnok megépítésére,
valamĺnt a szál|ás és kiszolgáló |étesítmények korszerűsítésére és fejlesztésére kerÜlne sor, me|yhez a
|átvány-csapatsportok támogatási konstrukciójának keretében meglévő |ehetőséggeI kívánunk é|ni.

A tábor fejlesztése esetén biztosíthatóvá válna a kieme|kedő szintű utánpótlás képzés kia|akítása,
nemzetközi tornák rendezésének biztosítása, az utánpótlás-neve|és tomegbázisának szélesítését
biztosító táborok szervezése, valamint ezá|ta| a megfele|ő nemzetközi szintű szakmai képzés
megvalósítása. A tábor fej|esztése (munkacsarnok építése, a kiszo|gá|ó he|ységek fej|esztése,
korszerűsítése, i||etve újak építése) estében nem tú|zsúfo|t tornatermekben ke|| az edzéseket, Vagy a
nemzetközi táborokat, tornákat |ebonyolítani, megszervezni, hanem a mai |egmodernebb
technikának és a kornak megfe|e|ő szakmai munka e|végzése vá|ik bĺztosíthatóvá.



2 ' sz-. "ili;U-+

FEJLESZľÉsI rnÁľyBLvEK
a Jőzsefváľosi Onkormányzat káptalanÍiiľedi gyeľmeküdülőjének fejlesztéséľe

Riivid helvzetelemzés

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat tulajdonát képezi a
Balatonalmádi (Káptalanfüľed), 'l.ábor u. l. szám alatti ingatlan (hľsz. 0||415). A 3,2 ha

területtĺ telek immár évtizedek óta, mint a kerĹilet gyermektidülője funkcionál.

Az 196o-ban épült üdülő területén hosszú évtizedek alatt szźlmos alkalommal történt a

továbbfejlesztést célzó beruházás (kozmúhá|őzat fejlesztése, épületek építése stb.)' Ezek a

beruhazások, azonban nem mindig összehangoltan és olykor nem a legjobb minőségben

valósultak ffi€g, mely eredményeképpen máľa az üdülő fejlesztése, rendbetétele

ha|aszthatatl anná vált.

Az üdülő terĹiletén legutoljára _ a 20I3-ban és 2014-ben megvalósult sportpálya felujításától

és vizesblokk fe|íjításátől eltekintve - 2003-ban töľtént jelentősebb beruhźz;áą mely

keretében 5 db fa lakóépület került megépítésľe. A tobbi épület mind korábbi kivitelezésű, jó

részük mára szinte hasznáIhatatlan, elbontandó létesítmény. A telken taltihatő házak

minőségén kívül a legfobb problémát a belső utak ľossz źt|Iapota, a közműellátottság

hiányo sságai, valamint a vizelv ezetés megoldatlansága j elenti.

Feilesztési iránvelvek
A kerület régőta tewezi a rossz állapofuvá vtit káptalanfüredi tidülő komplex fejlesztését,

azonban ez a ma3as bekeľülési költségek míatt, valamint a megfelelő források hiĺínyában

eddig nem valósulhatott meg. A látvány-csapatsportok támogatási konstrukciójának keretében

azonbaĺ lehetőség nýIt arra, hogy hazźnk legjobban ęlismeľt és a legnagyobb sikerekkel

ľendelkező férťr kézi|abda klubjával, aZ MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt.-vel

együttműkodve keľĹilj on az ingatlan fejlesztésre , ijfajta hasznosítási struktura megteremtése

által' Ennek keretében a keľületi gyeľmekek üdültetésén kívĹil lehetőség nýlna a klub

kéz1labda edzőtźhorok rendezésére is az ujonnan kialakítandó infrastruktura á|tal, akfu az

egész év folyamán.

Az I96O-ban épült Káptalanfüredi tábor jelenleg 70 db 2, 4, 6,8 személyes fürdőszobás és

fiirdő szoba nélktili faházzal, étteremmel, klubhelýséggel és egy multifunkcionális

spoľtpályával rendelkez\k, a mintegy 32.000 m2 fás teľületen. Az MKB-MVM Veszprém

Kéz1|abda Zrt. és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat közös cé|ja a

meglévő infrastrukturatészbenbontása, részben felújítása áIta|tĄ lakó- és kiszolgálóegységek

létesítése, kiegészülve a sport edzőtáboroztatáshoz elengedhetetlen létesítményekkel, valamint

a teljes terĹilet rehabilitálásával.

A tábor fejlesztése két iitemben történne. A fejlesztés keretében ktilönböző típusú, részben

téliesített és vizes blokkal is ellátott, összesen mintegy 300 fős kapacitású szállásegységek

telepítése mellett az üdültetéshez és edzőttĺborozáshoz is elengedhetetlen kiszolgáló

létesítmények (étkező, központi épület, vizes blokkok és büfé) korszenisítése és felújítása is

megvalósu|na. Az igényelt látvány-csapatspoľtok támogatási konstrukciója mindezeken kívül
lehetőséget biztosít az eđzőtttboľoztatáshoz elengedhetetlen k<innyĺĺszerkezetes munkacsarnok

megépítésére is, mely a téIi időszakban is megfelelő sportolási lehetőséget jelentene a



táborban taftőzkodő gyermekeknek. A terület komplex fejlesztése révén sor kerülhetne
továbbá a kĺjzmúvek fejlesztésén tul a belső utak, sétáló utak, parkolók fejlesztésére, valamint
a teljes zöldfelület frissítésére és a strand területének megújítására.

A tábor fejlesztése esetén biztosíthatóvá válik a keľĹilet gyermekeinek színvonalas
táboroztatásán tul az kiemelkedő szintrĺ kćzilabdautánpótlás képzés kialakítása, lehetősége és
utánpótlás-nevelés tömegbazisának szélesítésétbińosító táborok szervezése.
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ASZF,RZOOO FELEK

A jelen szerzódés

egyrészrő| BUDAPESľ ľŐvÁnos VIII. xnnÜr.BT JozsEľvÁRosr oľronmÁľyza.ľ
(székJrelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., torzssztmla: 7357|5, statisztikai száma: 15735115-
841I-32I-u, adőszźrna.. I57357|5-f-42, bankszámla szána: 10403387-00028570-00000000,
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester), a Továbbiakban: onkoľmáĺyzat

másrészről

MKB vESZPRÉM rÉzrĺ,a.ľuĺ. zÁnľronupľ nĺurooo nÉszvÉnYTÁRSASÁG'
(székhelye: 8200 Veszprém, Külső-kádártai út 5., cégtregyzékszáma: Cg.19-10-500280' adőszźĺma:

241I8716-2-1'9,baĺlkszámlaszáma:...,képviseli: ... és... együttesen), atovábbiakban: Társaság

- egytittesen Szerzódo felek - között az aIu|irotthelyen és iđőben, az alábbi feltételekkel jön létre:

L ELOZMENY

1. Szęrzođő Felek rogzitik, hogy az onkormányzat kiztĺrőlagos tulajdonát képezi a Veszprémi
Jźrásĺ Hivatal ingatlan-ný|váŃartásában Balatonalmádi kÍilterület, 0I|4l5 helyrajzi szźm a|att
felvett, természetbeĺ a 8220 Balatonalmádi, Somfa utca 1. szźtm alatt talźihatő, 31598
négyzetméter területiĺ erdő és gazdaság épület besorolásri ingatlan (a továbbiakban: IngatlaĄ,
ahol onkormáĺyzat gyermek üdülőt üzemeltet a Budapest, VIII. keľiiletében é1ő gyermekek

üdtiltetése céljából.

il. AszF,Rzolns TÁRGYA

Az onkormźnyzat 10812015. (IV.16.) számű hattrozatáva| így döntött, hogy támogatja, hogy
Táľsaság olyan spoľtfejlesztési pľogľamot (a továbbiakban: Program) adjon be |átvány-
csapatspoľt támogatási konstrukció megvalósítása érdekében az |996. évi LXXX. törvényben
foglaltak szerint, amely tartalmazza a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában lévő
8220BaIatonalmádi, Somfa utca 1. szźtm alattta|áIhatő, gyermektábor területén megvalósítandó
építési beruházást.

Az onkormáĺyzat a Társaság részére vissza nem térítendő támogatást nffit a Társaság á|ta| a

társasági adókedvezmény keretében megpźiyázott ,,Spoľtfejlesztési Program'' _ továbbiakban:
Pľogram _ tervezési munkálatainak megvalősítástthoz szĹikséges önľész bíztosítástłloz.

3.
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5.

6.

7.

Társaság a tómogatást elfogadja, és sajót felelősségéľe vállatja a Sportfejlesztési Progľam
teljeskörű pólyázati dokumentdció Ósszeóllítását és benyújtósát, valamint a pátyámtban
fo gl al t ak v é gr e haj t á s át.

onkormányzat vá||alja, hogy a Társaság részérę a Progľam tervezési munkálatainak
vonatkozásában annak megvalósításźtloz szükséges költségek 3O%o-źnak megfelelő támogatást
nyujt a pźiyázat eredményétől fiiggetlenül. Szeruődő Felek rögzít1k, hogy a pályazat
eľedményessége ęsetén az onkormźnyzat á|ta| a tervezési munkáiatoküoz jelen 

",",žődé"alapján nyujtott támogatás összege apá|yázatí önrészbo beszámítĺísľa kerül. Á Táľsaság vállalja
a kolts é gek 7 0%-ónąk biztos ítás át.

Szerződő Felek rogzítik, hogł a fejlesztési program részletes kidolgozásához szül<séges tervek
elkészítésével felmerülő kakségek egüttes osszege nem haladhatja meg a 45.000'000-,- Ft, azaz
Negyvencitmillió forintot. Erre tekintettel Szerződo Felek rögzitik, hogy onkormány.zat áital a
tervezési munkálatok vonatkozásában nýjtott támogatás méľtéke nem haladhatja meg a
1 3 . 5 00. 000,- F t, azaz Tizenharommillió-ötsz ázezer Forintot.

A szerződés 7, pontjában meghatórozott mértékű támogatás nyújtósa kizĺźrólag a pályázat
benýjtósához szüluéges tervek elkészítésére vonatkozik, a 13.500.000,- Ft összeghutźu a, 

",i dőtaľtami g b enyílj tott szám|tk es etére került me ghatár o zźsr a.

IIII. sZERzőDľsľol' EREDo JoGoK ns xoľnLEZETTsÉcnr

8. A tervezési munkálatok megrendelése, teljesítése, az azo|<ka| kapcsolatos minden tevékenység
végzése során Szerződő Felek kötelesek kĺilcsönösen együttmfüödni.

9. onkormányzat jogosult a Társaság minden, jelen szerződéssel összefiiggő dokumentáciőjába
betekinteni, az abban foglalt adatokat, információkat megismerni, azokat véleményězni,
felülvizsgálni.

10. A 9. pontban foglalt együttmfüödési kötelezettség körében a Társaságnak minden, a Pľogram
tervezési munkálatainak megvalósításźlhoz szükséges megbízása, megľendelése, illeiőleg
bĺármely jognýlatkozatának megtétele előtt az ön,kormźnyzat írásbeli, utóbb igazo|hatő
j óváhagyása szĹikséges.

11. Amennyben az onkorményzat a Társaság źita|részéte bemutatott szerződ,és tervezetet, illetőleg
Ę.ríľmely más jogný|atkozat, dokumentum tervezetet nem hagyja jóvá, Tĺáľsaság koteles až
onkoľmányzat utasitása a|apján a szerződést, jognýlatkozatot módosítani. Ennek elmaľadása
esetén a Táľsaság _ az onkormányzatijóvlíhagyás hiarlyában _ az adott szerződésmegkötésére,
jognýlatko zat megftételére nem jogosult.

|2. ATársaság a jelen szerződés a|źtitźsźlva| kifejezetten tudomásul veszi, hogy az onkormányzat
vagy az á|ta|amegbizott személy, Vagy szerv a folyamatba epitett ellenőrzés keretében, illetve a
szakmai teljesítésigazolás mega|apozása érdekében utólagosan, illetve utóellenőľzés formájában
vizsgá|atoti.arthaL

I3.Szerzłĺdő Felek kötelezettséget vállalnak arta, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a másik
szerződł| fél felhívását követő öt munkanapon belül kötelesek jelen szerződést írásban

BUDAPEST FovÁRos VIII. KERÜLET
ĺózsnrvÁnosl oNKoRMÁNYZAT
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módosítani, valamint megtenni minden jogszenĺ nýlatkozatot, amennýben az a tźrsaságs

adókedvezmény keretében benyújtott päIyázat szab,źiyszeruségéhez, annak kedvező

elbírálásahoz, illetőleg a Program sikeres megvalósít ásához szĹikséges.

14. A Társaság haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles tt$ékoztatn az onkormányzatot,
amennýben a szerződéskötéskor közölt bármely adatban, a szerzőđés megkĺitését, illetőleg
annak teljesítését befolyásoló bármilyen köľĹilményben változás állt be.

15. A Társaság haladéktalanul köteles írásban, tértivevényes levél formájában tájékoztatnl az

onkormányzatot, amennýben jelen szerződés szerinti Pľogľam tervezési munkálatainak
megvalósítása meghiúsul, akadályba titközik, vaEY megvalósítása bármely okból késedęlmet

szenved.

16. A szeľződéskĺitést kovetően megindult csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve

adósságrendezési eljárásról a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb 48 őrtn belül köteles

írásban,igazo|hatőmódontájékoztatniazonkormányzatot.

17. A Társaság haladéktalanul, de legkésőbb 48 &źn belül köteles tértivevényes levél formájtlban

tájékoztatni az onkoľmźnyzatot' amennýben adólevonási jogában vźitozás kĺivetkezik be.

18. A Társaság haladéktalanul, de legkésőbb 48 &án belül köteles tértivevényes levél formájában

tájékoztatni az onkormźnyzatot. amennýben a Táľsaság vonatkozásźlban olyan köľülmény

meľtil fel, amely a|apjźn az á||aĺllháztartási törvény végľehajtásárol szo|ő 36812011. (XII. 31.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.) 81. $ alapján nem kĺithető támogatási szerződés.

19. A Tarsaság haladéktalanul, đe legkésőbb 48 órán belül köteles téľtivevényes levél formájában

täjékoztatni az onkormźnyzatot' amennýben a Taľsaság a jelen szerződésben megfiatározott

vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabá|y źńta| előírt nyilatkozatok bármelýkét
visszavonja

20. A Tórsaság jelen szerződés aláírósával kifejezetten kotelezettséget vóllal, hogł a támogatási

ôsszeget elkiilönítetten kezeli és a támogatási t)sszeg felhasználósóra nézve elU;lanftett

számviteli nyilvántartást vezet, iltetőteg a felhasználást dokumentáló szómláknt, bizonylatokat,

szerződéseket, egłéb okiratoknt az onkormányzat vagł egłéb ellenőrzésre jogosult szervek által
ellenőrizhető módon kezeli és nyilvántartja, valamint a beszámoló benyújtására a jelen

szerződésben rogzített határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrzi.

A Társaság ezen ttil is koteles minden, az ellenőľzéshez szül<séges felvilágosítást és egyéb

segítséget megadni.
2].A Társaság jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásuĺ veszi, hogy a tómogatás

felhasználásáról ĺegkésőbb 20]5. december 3]. kt;teles írásban szalcľnai záró beszómolót és

pénzügyi zóró elszámolást készíteni és átadni az onkormányzat szalcĺnailag illetékes üglosztálya.(Vĺźrośfeitesztési 
és Főépítészi Ügyosztály) részére. Az onkormányzat részéről a szalcľnai

beszómoló és pénzügyi elszámolás elftgadĺźsóra és a teljesítés igazolásóra a polgármester
j o go sult j el en szerződé s 2 4' pontj ában felttłntetett határidőn beliil.

22. A beszámolónak és az elszámolásnak a kÓvetkezőket kell tąrtalmaznia:

a) szalcľnai beszómoló: szalcľnai értékelés a támogatós céljának megvalósulásáról;

b) pénzügli elszómolás: a felmeruk kaltségelcnek a felhasználás jogcíme szerinti - a

7ómogatás cétjónak megvalósulásához kathető - tételes felsoľolása, a felhasznólási
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időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlĺźk, bérjeg1,,zékek, eg1,léb számviteli és
adóhatósági felhasználdsra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb dokumentumok
(megrendelő, támogatási szerződés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést igazoló
dokumentumok _ bankkivonat, pénztórbizonylat _ hitelesített másolatának benyújtásával,
yalamint a számlák és bizonylatok adataival megegłezően kitoltatt, a jelen szerződłźs
melléklet é t képező Elszámoló Lap benyúj tás ával.

A Táľsaság a felhasználóst dokumentóló eredeti számlólcra, bizonylatolcra, egléb oktrątokra
koteles ľáírni: ,,Buďapest Fővúros WII. kerĺilet Jóuefvdrosi ÖnkoľmlÍnyzatfelé .......... Ft(azaz forin) összegben elszdmolva,,. Nem mag1łarországi
fizetőeszkozben torténő pénzüg,li elszámolás esetén ą szdmlaösszesítőn a számla tárgyát .og,,á,
nyelven 'ů továbbó a számla ôsszegét a szómla teljesítése napjón érvényes t,np
kÓzépárfolyamánfoľintra átszámína is fel kell tüntetni.

23. A Társaság.a jelen szerződés 22. pontjában részletezett beszámolót és az elszámolást úgy koteles
elkészĺteni, ho7y az alkalmas legyen a támogatós felhasználásának részletes ellenőriésére, Az
onkormányzat a beszámolót és ąz elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a
beérkezést kÓvető 60 napon belul dant annak elfogadásáról vagy elutasításáról. Az
onkormányzat dantéséről és az esetleg jogosulatlanul tgé"yu, vett ńmčgaűs visszafizetésének
kötelezettségéről a dt;ntéstől számĺtott I0 napon belul írásban értesíti a Társaságot. Ha a
Társaság a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy
a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfetelő vag/ nem a jetá,n
szerződés mellékletét képező Elszámoló Lapnak meýlelően teljesíti, tig1l az onkormányzat 30
napos hątáridő megjelölésével írásban felszólítja a Társaságot a hiány pótlósára, melynek
beérkezését kaveóen 30 napon belal dont annak elfugadásáról. Szerződő felek rôgzítik, hogl a
hiánypótlĺźs elmulasztása lehetetlenné teszi annąk megáttapítását, hog1l a támogatast a Társiság
rendeltetésszer{ien használta-e .fel. A Társasóg jelen szerződés aláírósával kifejezeueń
tudomásul veszi, hogl mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes köríÍen eI
nem számolt a támogatás osszegével, azonos célra újabb vag1l további támogatásban nem
részesíthető.

24. A Társaság jelen szeľződés alóíľósával kotelezettséget vállal, hogł a költségvetési támogatások
lebonyolításában részt vevő és a kĺ;ltségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel
egłüttműködik, az ellenőľzést végző szerv képvisetőit ellenőľzési munkójukban a meýlelő
dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló olcrnányok, bizonylatok rendeliezésre
bocsátásával, valamint aJizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is seýti.

25. Szeruődő Felek a jelen szerzőđés alźlírásáva| kifejezetten kötelezettséget vállalnak, hogy védik
és őrzik a jelen Szeľződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat,
dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak éľdekében, hogy azok megfelelő
védelmét biztosítsák. Így hilönösen gondoskoának aĺľól, hogy a\ka|mazottaik, illetve mináazok,
akik a jelen Szeruődés teljesítése kapcsán bizalmas ađathoz hozzźtférhetĺek, betaľtsźi< az
adatvédelmi jogszabźiyok előíľásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok feľhessenek hozzźt,
akik jogosultak azok megismerésére és fe|haszná|ására, szavatoljźk., hogy minden
a|ka|mazottjuk, egyéb segítdük, akik munkak<lri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése
során az ađato|<hoz, informáciő|ďloz, dokumenfumok'hoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként
hozzźÉérhetĺek, megfelelő titoktartási nýlatkozatot tesznek, mielőtt a jelen Szeľzőđéssel
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kapcsolatos tevékenységĹiket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják,
végľehajtják az adatvédelemhez szĹikséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.

26" Nem minősül üzleti titoknak az ttl|alní kĺlltségvetés felhasznál ásttva| kapcsolatos adat, valamint
az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát ktilön törvény közérdekből
elrendeli. A nýlvánosságra hozata| azonban nem eľedményezheti az o|yan adatokhoz _ íey
ktilönösen a technoló g1ai aljárátsokra, a miĺszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a

munkaszervezési és logisztikai módszerekľe, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokJroz _

valőhozzáférést, amelyek megismerése azuz|ęti tevékenységvégzése szempontjáből' aránýa|an
séľelmet okozĺa, feltéve, hogy ez nem akadźiyozza meg a közérdekből nýlvĺános adat

megismerésének lehetőségét.

IV. TÁMoGAľÁs ľor-vosÍľÁsÁľ.łr IDEJE' MoDJA, FELTÉTELEI

27. Az onkormónyzat a 6. pontban megielÓlt, a Társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi
LXWI. törvény 4's 44. pontja szerinti támogatós Ósszegét a munkáIatok elvégzését lajvetően, a
munkálatok vonatkozásában a Társasóg nevére szabályszerűen kiállított szómla onkormányzat
részére tĺjrténő bemutatása, illetőleg a számlák vonatkozásában kiállított teljesítési
igazolásolcľlak az onkormányzat általi jóváhagyása ellenében fizeti meg a jelen egłüttműlúdési
szerződésben foglalt rendelkezések alapjón _ Jiglelembe véve a jelen szerződés 7. pontjában
megielah ftrítési mértéket és egłüttes összeghatárt. onkormányzat a támogatás összegét a
Társaság nevére kiállított számla onkormányzat részére tĺjrtént bemutatását k)vető 8 napon
belt;l a Tórsaság ... Banlcrtál vezetett ,., sorszómú szómldjáľa teljesíti.

28. Az onkormányzat a Társaság részéte folyósíta.ndő támogatások esedékes mértékét a 28. pont
szerint a Társaság nevéľe kiállított, majđ az onkoľmányzat részére bemutatott számla teljes
összegének 3}Yo-ábanhatttrozzameg. Szerzőđő Felek _ utalással a jelen szerződés 7. poĺtjára_
rogzítlk, hogy az ekként nýjtott támogatás együttes összege tehát nem haladhatja meg a
13.500.000,- Ft-ot.

29, Az onkormányz at á|ta| folyósítand ő ttĺmogatás megÍizetésének előfeltétele, hogy onkormanyzat
a munkálatok e|végzéséről meggyőződhessen, azok minőségét ellenóizze, a munkálatok
vonatkozásában kiáILított teljesítési igazolások tartalmát megismerje, s azt jőváhagyja. Az
e|végzett munka szakmai ellenőrzése Femezelyi Gergely Sándoľ, a teljesítés igazoIás kiadására
a polgármester jogosu|t. Az onkormĺányzat a szükséges jőváhagyásokat, ellenőruéseket az

onkormányzathozvaló beéľkezés dźĺtvmźtől számított 5 munkanapon belül megvá|aszo|ja.

30. A Társaság a jelen szerzodés a|áirásáva| kifejezetten úgy nýlatkozik, hogy a szerzodés
aláitźstnak időpontjában egyéb korábbi támogatásbő| származo, Iejźrt hatráridejű elszámolási
vagy visszaťrzetési kötelezettsége nincs.

31. A Társaság a részére folyósított támogatás teljes összegét kizátróIag a Szerződés 2. pontjában
meghatározott célok elérésére fordíthatja.

32. A Társaság a jelen szerzódés alźńrásźtva| kifejezetten tudomásul veszi, hogy az onkormányzat,
tovźhbá a mindenkor hatályos jogszabályokban feljogosított szervek az t.ŕ,uta|t támogatás
jogszeru és szerzodésszeľti fe|haszná|ását ellenőľizhet1k. 
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33. Az ellenőľzésre jogosult szervek jogosultak a dokumentumok ellenőrzéséľe, valamint helyszíni
ellenőrzés lefolytatására.

34, Ahelyszíni ellenőrzésrőljegyzőkönyv késztil, melyet onkoľmrányzat 8 napon belül ktild meg a
Társaság részére.

35. onkorm äĺyzat a jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a tźtmogatźts folyósítás át azoĺlna|í
hatállyal felfüggeszti, és intézkedik a máľ folyósított támogatás _ visszaťlzetési kötelezettség
előírásának napján érvényes - jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal növelt ĺisszegének
visszafizetése irant.

3ó. Társaság a jelen szerzodés a|áíräsźxa| kifejezetten kötelezettséget váI|aI aľra, hogy a szęrzódés
jogszenĺ teljesítését igazo|ő és a|átźmasztó dokumentumokat a hatá|yos jogszabályoknak
megfelelően vezeti és taľolja, úgy hogy abból atźnnogatás felhasználása megállapítható.

37.Tfusaság a jelen szerződés a|źirásáva| kifejezetten kötelezettséget vźi|al arra, hogy a szęrződés
teljesítésére vonatkozó dokumentumokat valamint az e|számolást és annak a|apjátké:pezó összes
dokumentumot, iratot, szźmflát, a jelen szerzódés megszűnésétóI számított 5 évig megőrzi és
lehetővé teszi, hogy onkormányzat vagy a mindenkori hatályos jogszabályok a|apjáĺ
feljogosított szerv abba betekintsen.

v. EGYEB RENDELExzÉsnr

38. Szerződő Felek rogzítik, hogy a Tarsaság a jelen szerződés a|áirásával egýdejűleg az
onkormányzat ńszere źúađta az a|źhbi dokumenfumokat, és a Társaság a jelen szerzőđés
aláirásáva| kifejezetten úgy nýlatkozik, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen
szerzodés megkotésének feltételekónt jogszabá|y vagy az onkormźnyzat által meghattrozott, a
Társaság általbenyujtott egyéb dokumenfumokban, nýlatkozatokban foglaltak a jelen szerzőđés
a|áírásźlnakidőpontjábanvtůtozatlanulfennállnak:

- a Támogatott létesíto okiratának egyszeľĹĺ másolata (a|apítő okirat, alapszabá|y, stb);

- a Támogatott képviselőinek közjegyző á|ta| hitelesített aIáfuási címpé|dányának hitelesített
másolata.

39. A Társaság a jelen szerzőđés aLźńrásźxal kifejezetten úgy nýlatkozik,

a. hogy a támogatási igényben foglalt adatok, infoľmációk és dokumentumok teljes könĺek,
valódiak és hitelesek;

b. hogy nem áll jogeľős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljáľás vagy egyéb, a megsztintetésére irányuló, jogszabá|ybaĺ
megltatár ozott elj áľás nincs folyamatban;

c. hogy amennyrben a szewezet a helý önkoľmányzatok adósságľendezési eljárásráról szóló
1996. évi XXV. törvény hatźiya 

'a|á 
tartozik, nem áll adósságrendezési e|jtrźĺs a|att,

továbbá fudomásul veszi, hogy az Avr. I42. $-a alapján adósságľendęzési eljaľás alatt a|Iő
szervezetekkel - fiiggetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - tĺámogatási
szerzódés nem kothető:
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d. hogy _ amennýben jogszabaIy e|oir1a - a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős
hatósági engedélyek biĺtokában van;

e. hogy kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem köthető tĺámogatási szerződés azzal' akivel
szemben Aw.76. $-ban meghatáľozott feltételek valamelýke fennáll;

f. hogy kifejezettentudomásul veszi, hogy ađőazonosító számát aMagyar Áilamkincstáľ és

az Ônkoľmźnyzat felhasználj ák a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének
me gi smeľé séhez, i 1l etve a |ej árt koztaftozások telj esítés e érdekében ;

g. hogy kifejezetten fudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek,
amely az e|őzo években az onkormtnyzat źita| azonos célra biztosított költségvetésből
nyújtott támogatás felhasznáIźtsával a jogszabáIyban vagy a támogatói okiratban vagy
támogatási szerzodésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;

h. hogy kifejezetten fudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabáIyszeruségét és a
támogatás rendeltetésszeríĺ felhasználását az onkormányzat és a jogszabá|yban
meslatźrozott egyéb szervek ellenőrizhetik;

i. hogy kifej ezetten tudomásul veszi, hogy a támogatás keretében a Taľsaság nevére, a
támogatás céIjára, összegéľe, továbbá a támogatási pľogram megvalósítási helyéľe
vonatkozó adatok nýlvánoss ágľa hozhatők;

j. hogy a nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdése szerinti
át|áthatő szervez etnek minő sül ;

k. hogy kifejezetten fudomásul veszi, hogy amennýben százezer forint érté|<határt

meghaladó értékiĺ źlru beszerzésére vagy szo|gáItatás megrendelésére iľányuló szerzodés
megkötésére rLem az Avr, 76. $ (2) bekezdése szeńnt kertil soľ, a szerződés teljesítése
érdekében töľténő kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető
figyelembe.

40. Szerződő Felek a kapcsolattaľtásért felelős személyeket az a|ábbíakbanhatározzák meg:

onkormanyzat rész&ől kijelölt kapcsolattaľtó személyek:

Kis István, projekt felelős (elérhetősége: . . . )

Fernezelyi Gergely Siíndoľ, szal<rnai felelős (eléľhetősége. . . )

Annus Viktor ... .. .. (elérhetősége. ..)

Taľsaság tészéróI kijelölt kapcsolattartó személyek:

Németh Csaba (elérhetősége.. .)

Sevinger Zsolt (elérhetősége. . .)

Kálomista Zs:uzsaĺlra (el érhetősége. . . )

VI. ZARO RENDELKEZESEK

BUDAPEST FOVAROS VIil. KERULF"T-Jożsn-ľv-łn-osioŃxonľm,ľÝ,^í- MKB VESZPREMKEZILABDA zRT.

képviseli: egyiittesen képviselik:
DR. KoCSIS tvĺÁrÉ

Polgármester ... és ...



41. Jelen szerződés annak alźirźsźtva| egýdejűleg lép hatályb a, s határozott időľe, a jelen szerződés
3. pontjában megllattrozott ađókedvezmény program kerętében benýjtott pźiyázat elbíľálásáig
terjedő iđőre jön létľe.

42. Szerződő Felek a másik szerzódo fé| súlyos szetzőđésszegése esetén jogosultak a jelen
egyĹittmfüödési szerzodést azonna|ihatá|Iya| felmondani, illetőleg a szerzőđésszegésből eredő
káraikat a Ptk. szerződéssel okozott klírokra vonatkozó szabźiyai alapján a szerz'ođésszegćí féllel
szemben érvényesíteni.

43. Súlyos szeruődésszegésnek minősül kĹilonösen, ha:

a. a Társaság a tźmogatźlst a szerzódéstől eltérően, rendeltetésellenesen vagy nem jogszenĺen
használta fel;

b. a Társaság az onkormányzat előzetes írásbeli jóváhagyásának hiányában jelen
sz erző dés s el ö s szefü g gésb en bármel y j o gnýLatko zatot megtett;

c. a Társaság- neki felróható okból- akitílzötthatáridőket elmulasztotta:

d. a szęrzodés teljesítése a Társaságnak felróható okból a szęrzőďésben tűzĺjtt határidőn
beltil nem kezdődött meg;

e. a szerzódésben ľögzített kötelezettségek teljesítése a Tiíľsaságnak felróható okból nem
vagy nem támogatási célnak megfelelő mértékben, illetve minőségben valósult meg;

f. a Társaság a tźtmogatás igénylésekor lényeges körülméný elhallgatott, illetve lényeges
kĺirülményról, tényről valótlan vagy hamis adatot szoIgá|tatott, vagy a szükséges
nýIatko zatok brĺľmel ýkét vi s szavonta ;

E. a Társaság a bejelentési vagy beszámolási kötelezettségének a támogatźlsi szerződésben
megllatár o zott hatáidőb en nem tett el e get.

h. a Társaság nem biztositotta a támogatási összeg fe|hasznźiása ellenőrzésének feltételeit
vagy akadályozta az e||enőrzést;

i. a Társaság atźtmogatás igénylésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügý
kapcsolatok töľvéný feltételeinek, valamint az á||amhtztartásrő| sző|ő töľvényben
meghatźrozottaknak,

j. a Tarsaság ellen csőd-, végelszźlmolás vagy fe|szémo|ási eljárás, cégt<irlési, illetve
végrehajtási eljárás indul, illetve adőszáma felfiiggesztésľe kerül, vagy azt az illetékes
adóhatóság törli,

k. olyan ktirülmény merĹil fel, vagy jut a Támogató fudomźsára, amely alapján az Aw. 81. $
foglaltak szerint nem köthet(5 támogatási szerződéS' vagy

l. a Támogatott a je|eĺ szerződésben megllatározott vagy a szerződés megkötésének
feltételęként jogszabá|y á|ta| e|őirtný|atkozatbármelyikét visszavonj a,vagy

m. a Társaság a támogatási időszak utolsó napjáíg nem szerzi be a jogerős hatósági
engedélyeket és ezek megléte a program |ezátźsának feltétele.

44. A Szerződo Felek a jelen szerzőđés teljesítésének érđekében a jóhiszemuség és tisztesség
követelményének megfelelően, kölcsönösen egytittmfüödve kötelesek eljárni.

BUDAPEST FovÁRoS VIII. KERt}LET
JóZsrFvÁnosr oľromĺÁľ y Z^T MKB VESZPRE M KÉ,ZILABDA ZF(T .

képviseli:
DR. KoCsIS uÁľÉ

Polgármester

együttesen képviselik:

'. ' és ...



45. A Szęrzodő Felek a szerződés teljesítése soľán kotelesek egymást minden lényeges
körülményről el őzetesen, írásb an, utóbb ígazo|hatő mó don tźĄékoztatru.

46. A Szerződo Felek megállapodnak abban, hogy a jelen egyiittmfüödési szerződés módosítása és

kiegészítésekízźrőIag akkor érvényes, ha írásban történik ,,szerzodésmódosítás'' megnevezéssel.

47. A Szerzőđő felek kötelezettséget vállalnak arca, hogy a jelen egytittmiíködési szerződéssel
ĺisszefüggő nýlatkozatokat, értesítéseket írásban kĺizlik egymással. A szóbeli ný|atkozatok csak
íľásbeli megerősítés esetén érvényesek.

48.Ą jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Torvénykönyv, valamint az
A||amháztartásľól szóló törvény, illetőleg az annak végrehajtásźrőI szőIő 368/20|1. (xII. 31.)
Koľmányrendeletrendelkezéseiaziráĺyadőak.

49. A jelen 9 oldalas szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből aSzerzőđő Felek 2-2péIđáný
vettek át.

A jelen egyĹittmfüĺidési szerződést a felek elolvasás és kcjzös éĺtelmezést kĺivetően, mint akarafukkal
mindenbenmegegyezót, jóvĺáhagyóIagirtákaIá.

BUDAPESľ rovÁnos VIII. KERÜLF,T-J-ÓżSEF'ÁR-osIoŃxonľĺaľÝZul^ MKBVESZPREMKEZILABDAZRT.

képviseli: ęgyüttesen képviselik:
DR. KOCSIS ľ,ĺe.ľÉ

Polgiírmester 
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