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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi

Emb eľi E rőfoľľás Blzottság v é|emény ezi

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Balatonďmádi (Káptalanftiľed), Somfa u. 1. szám alatti
ingatlan (hľsz. 0II4l5). A3,2 ha tenilettĺ telek immaľ évtizedek óta, mint a kerület gyermektidiilője
funkcionál.
A kenilet tervei klz1tt szerepel a rossz źi|apotuvá vált ridülő komplex hasznosításra való
alkďmassá tétele. Ennek keretében a keľĺ'ileti gyeľmekek üdültetésén kívül lehetőség nyílna sport
e dzőtáb or ok rendezé sére i s az űj oman létrehozandó i nfrastruktur a ź/lta|.

A fejlesztés szfüségességét felismeľve döntĺltt úgy a Képviselő-testület, hogy a 2015. évi
kciltségvetésben bruttó 52.000.000,- Ft-ot krilönít el az ĺürđu|ó fejlesztésének előkészítéséľe,
megkezdésére, azonban további foľrások bevonásának lehetőségét is megvizsgálta az
onkormányzat.
A lźfuarry-csapatsportok tłímogatási konstľukciójanak igénybevételével lehetőség nyílt aľľą hogy
hazfu:lłĺ legjobban elismert és a legnagyobb sikerekkel rendelkezł| férfikézl|abđaklubjával, az MKB
Veszpľém Kézi|abdaZrt.-ve| kĺjzreműkĺjdve, a Zrt. źL|tal készített _ a káptďanfiiredi gyermektidüló
fejlesztési koncepcióját is taľtalmazó - spoľtfejlesztési pľogram keretében tĺĺmogatás irĺínti kérelem
kertĺlj ön benyújtásra.
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Ennek érdekében a Képviselő-testület a 108/2015. (IV.16.) szźtmi:'hatźnozatźlban úgy döntött, hogy
tttmogatja,hogy azMKB Veszprém KézĹ|abđaZrt. (székhely: 8200 Veszprém, Kulső-kádátai út 5.,
adószám: 24lI87I6-2-t9) o|yan sportfejlesztési progľamot adjon be láwány-csapatsport tiámogatási
konstrukció megvalósítása érdekében az 1996. évi LXXXI. törvényben foglaltak szetint, amely
tarta|mazza a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzattulajdonában lévő káptalanfiiredi gyermektidtilő
terĹiletén (hĺsz. : 0 | 1 4 / 5) me gval ósítandó építési beruhazást.
A Képviselő-testtilet 167l20I5. (VI.25.) szźtmahaftltozata alapján elfogadta a fejlesztési program
iľányelveit, valamint együttműködési megállapodást kötött a Zrt..ve|, amelynek keretében egyszeĺi
vissza nem téľítendő 13.500,0 e Ft összegu,támogatást nyújtott a teľvezési munkálatokľa.
A Képviselő-testĹilet 238/2015. (K.05.) szttmű,hatéttozatában elfogadta a fejlesztés engedélyezési
terveiben foglaltakat.
Az MKB Veszprém Kézl|abđa Zrt. alta| benyújtott sportfejlesztési pľogľam utófinanszírozásĹl,
tĺírgyi eszkozbenshézás, felújítási elemeit a Magyar Kézilabđa Szövetség hatźrozataszerint 1,9 mľd
forint elszámolható összeg 7}%-áigtétmogatta (íey a tĺĺmogatás összesen kĺizel |,4 mľd forint).
Az engeďé|yezési tervek elfogadása utĺán elkészitett rész|etes költségbecslés szerint a rendelkezésľe
álló tĺámogatásnál nagyobb _ bruttó 1,9 mrd helyett megkcizelíto|eg2,6 mľd forintos _ bekeriilési
ktiltséget éůlapított meg a teljes műszaki tartalom megvalósításźra. Tekintettel arra azonban,hogy az
tnkoľmányzat a tervezęÍt tábor minđen elemét, hiánýalanul szeretné megvalósítani, a piusz
forľások biztosítása érdekében egyeztetések kezdődtek a Veszpľém Handball Team Zrt.-ve|
(ogelődje az MKB Veszprém KézíIabdaZrt.).
Az egyeztetések soriín felmertilt, hogy a pénzngyi megoldás keretében a Veszprém Handball Team
Zrt. abenlházás kivitelezésétbaÍ egyszeÍTe valósítja meg' a pénzugyi forrás biztosítása éľdekében a
pľogramot pénzügyileg I. és II. titemľe bontja. A teljes Pľogram sikeres megvalósításźůloz, illetve a
III. ütem ťlĺanszitozásźůloz újabb sportfejlesztési programot nffitana be látvány-csapatspoľt
támogatźsi konstrukció keretében a káptalanfiiredi gyeľmektáboľra vonatkozóan. A Pľogram
feđezetében bekövetkező vá|tozźtsok a ťĺzíkai megvalósítás időpontját nem befolyásoljak. A
Progľam fizikai megvalósításźűloz kapcsolódóan szfüséges egy' a tulajdonos onkoľmanyzat és a
Beruháző Veszprém Handball Team Zrt. közotti együttműködési megállapođás megkĺitése. Az
egyiittmúködési megállapodásban a kivitelezés kereteinek ľ<igzítése a cé|, kiilĺinös tekintettel aľľa,
hogy az onkoľmĺányzat &dekei, jogai végig biztosításra keľüljenek a Program megvalósítása soriín.

il. A beteľjesztés indoka

Az tlabb sportfejlesztési paIyazat jőváhagyásához, valamint a Veszpľém Handball Team Zrt.-ve|
kötendő egyĹittmfüödési megállapodás elfogadásához sziikséges a Képviselő-testtilet döntésének
meghozatala.

III. Döntés célja' pénzügyi hatása

A dĺjntések célją hogy a koľábban elfogadott Progľam teljes miĺszaki taľtalommal valósuljon meg'
amely ťlnanszírozásara szfüségessé vált egy újabb spoľtfejlesztési pá|yázat benyújtása a |átvány-
csapatspoľt támogatási konstľukció keretében. A döntések további célja, hogy a Veszprém Handball
Team Zrt.-vel egy olyan együttműköđési megállapodás kerĹiljön elfogadásľa, amely a Progľam
megvalósítása során végig biztosítja az onkormźnyzat érdekeit, jogainak érvényesítését.

Jelen döntés az Önkotmźnyzat szźĺnźna pérungyi hatassal nem jaľ, ugyanakkor a döntés nyomán _
sikeľes pá|yźnat esetén _, a beľuhazás II. iitemének megvalósulása soriĺn az ingat|anon további
jelentős értékntĺvekmény vrĺrható'



IV. Jogszabályi kłirnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarorczághe|yi cinkormányzaÍairőL sző|ő 2011. évi CLXXXX.
törvény 4. $-ban, 10. $-ában, 13. $ (1) bekezdésének 15. pontjában.,23. $ (5) bekezdésének 17.
pontjában, valamint a 41. $ (3) bekezđésében és a 107. $-ban foglaltakon alapul.

A l0712011. (VI. 30.) Koľm. ľendelet 4. $-a értelmében a tźmlogatás igénybevételére jogosult
szervezet ńszétő| benlházási vagy felújítási támogatás esętén csatolni kell a nyi|atkozatot aľról,
hogy a támogatás igénybevételére jogosu|t szewezet váIIaIja' hogy a Tao. tv. 22lC. $ (6) és (8)
bekezdésében meghataľozott kĺjtelezettségeinek eleget tesz.

A Tao.tv. 22/C. $ (8) bekezdés rcigzíti: ,,A támogatott szewezet az adotttngyí eszkozbenlhźzásra
vonatkozó, első tiímogatási igazolás kiállítását k<jvető 4. év végéig kĺjteles a ttrgyi esrkoz
bensházást üzembe helyezni a tźtmogatźls és annak jegybanki alapkamattal n<jvelt cisszege Magyar
,ł.llam részéte töľténő megfizetése terhével.''

Kéremazalábbihatźrozatí javaslatelfogadását.

Ha,ľÁnoz,łTI JAvAsLAT

A Képviselő.testůilet rigy diint' hogy

támogatja, hogy a Veszprém Handball Team Zrt. (széI<hely: 8200 Veszprém, Kiilső-kádártai
út 5., ađószźlm: 24||8716-2-19) újabb spoľtfejlesztési programot adjon be |áNarry-
csapatspoľt támogatási konstrukció megvalósítása érdekében az 1996. évi L)ooil.
törvényben foglaltak szeľint, amely taľta|mazza a Jőzsefvźrosi Önkoľmtnyzat tulajdonában
lévő káptalanfi'iľedi gyermektábor területén (hĺsz.: 011415) megvalósítandó, korábban a
Képviselő-testiilet 23812015. 6I.05.) számí hatátrozattĺban elfogadott Pľogram sikeres
ťlnanszírozásáÍ..

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2016. április 21.

felkéri a polgiíľmesteľt a hatáĺozat 1. pontja szerinti sportfejlesztési program benyújtásához
é s me gv al ó sítástůlo z szfü s é ge s me gállap o dás ok, dokumentumok a|źút ásár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Progľam megvalósításának vége

előzetesen hozzźĄáru| allhoz, hogy a Veszprém Hanđball Team Zrt. áIta| benffitott, il.
titemľe vonatkozó sportfejlesztési kérelem sikeľes elbíľálása esetén _ a taľsasági adóról és
osztalékadóról szóló 1996. évi Lx)oil törvény 22lC, $ (6) bekezdése alapjan _ a Budapest
Józsefuarosi onkormźnyzatkjzárő|agos tulajdonában lévő Bďatonďmádi (Káptalaĺfiired),
Somfau. l. szám alatti ingatlanľa (hľsz.0I|4l5) 15 év időtartamra _aben;hźaás tizembe
he|yezését követő 30 napon belül _ aMagyar Allam javźra _ a megnövekedett beruhazási
értékľe vonatkozóan az ingatlan-nyilvantaľtásba az igénybe vett ađókedvezmény
méľtékéig j e|zźůogsog kerülj ön bejegyzésre.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatariđő: 2016. április 21.

a) együttműködési megállapodást kot az Veszprém Handball Team Zrt.-ve| (székhely: 8200
Veszprém, Külső-kádánai út 5., cégsegyzékszám: Cg.19-10-500280) a teljes Pľogľam
sikeres me gvaló sít ása céIjáb ő|.

b) a határozat 3. pontja alapjarl elfogadja az e|oteqesztés 1 . szźłmű melléklętét képezó
Egytittműködési Megállapodást és felkéri a polgármestert annak aláírására.

c) fe|hata|mazza a po|gźrmestert az esetlegesen felmeľülő Egytittmfüödési Megállapodás
módosítások, illetve az Egyuttműkĺjdési Megállapodásban foglalt jogosultság"*1
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kapcsolatos dokumentumok, megállapodások a|áírására, amennyiben az nęm éľint
önkoľmanyzati foruásbevonást, vagy az elfogadott megállapodás elemeinek lényeges
taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a).b) pont esetében 20|6. ápľilis 2I., c) pont esetében az esetleges

módosítasok esetén

A döntés végrehajtásátvégző szerryezeti egység: Váľosépítészeti Ügyosztáily,Rév8 Zľt.

Budapest, 2016. április ,{a.

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából .? - C/|. /é1 )"łl.,. , H.luąĺ/ a^P z?r

(^ĺ 
. |./ |1ĺł1. /- dr. Mészar Erika /aljegyzo /

lij jÚ /,;iil i ŕl

łKcíis lVIáLté

polgáŕmester

,fr/oź,,
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E G YtjTľnĺurooÉ sr ľĺn cÁlr'a.p ooÁs
A SPoRTFEJLEszľÉsr PRoGRAM Mncvĺ.r-osÍľÁsa. cu,ĺÁľól

ASZB,RZ'ODO FELEK

Ajelen szerződés

egyrészľől BUDAPESľ ľovÁnos VIIL xrntjr,Bľ ĺozsnľvÁnosr oľronuÁľyzĺ.r
(székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., törzsszáma:735715' statisztikai szána: 157357|5-
84||-3f|-0|' adőszáma: |5735715-2-42, bankszámla száma.. 14100309-102|3949-01000006'
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), a Továbbiakban: onkoľmźnyzat

másrészről

VESZPRÉM HANDBALL TEAM zÁnľronunN ľĺuxouo nÉszvÉľyľÁns.ł.sÁc
(székhelye: 8200 Veszpľém, Külső-kádáľtai út 5., cégtregyzékszźlma: Cg.19-10-500280, adőszétma..

24|18716-2-|9, bankszźnĺia szźtma: ..., képviseli: Kálomista Gábor és Sevinger ZsoLt egytittesen), a
továbbiakban: Beruhazó

- együttesenSzerződő felek- között az a|u|írott helyen és időben, az alábbí feltételekkeljön létre:

nloznĺÉľy

Szerzódő Felek rogzítik, hogy az Önkoľmanyzat kizźrőlagos tulajdonát képezi a Veszprémi
Jarási Hivatal ingatlan-nyilvantaľtásában Balatonalmádi kiilteľĹilet, 011^415 he|yrajzi szźm a|att
felvett, természetben a 8220 Balatonalmádi, Somfa utca 1. szźnn a|att talźihatő, 31598
négyzetméteľ terülehĺ erdő és gazdasági épiilet besorolású ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan),
ahol onkormźnyzat gyermeküdülőt tizemeltet elsősorban a Budapest VIII. keľületében élő
gyeľmekek üdültetése célj ából.

Az onkoľmźnyzat I08l20I5. (IV.16.) szám,űhatározatźlval úgy döntĺitt, hogy tĺĺmogatja, hogy
Benlhźző olyan spoľtfejlesztési progľamot (a továbbiakban: Program) ađjon be látvány-
csapatspoľt tĺámogatási konstrukció megvalósítása érdekében az 1996. évi L)ooil. t<irvényben
foglaltak szennt, amely tartalmazza a Budapest Józsefuĺíľosi Önkormanyzat tu|ajdonában lévő
8220 Balatonalmádi, Somfa utca 1 . szźml a|attta|á|ható, gyeľmektáboľ teľületén megvalósítandó
építési beruhazást.

Szeruódo Felek 20|5. június 30. napjan a Pľogram megvalósítása céljából egyiittműktldési
megállapodást kötöttek. Jelen szerződés ľendelkezései a 2015. junius 30. napján kelt szeľződés
rendelkezéseivel <isszhangban, annak kiegészítéseként értendők.

1.

BUDAPEST FovÁRos vilI. KERÜLET
JoZSEFvÁnosr oľxonľĺÁľyza.ľ

képviseli:
DR. KoCSIS vĺÁrÉ

PoIsáľmester

VESZPREM HANDBALL TEAM ZRT.

ęgyüttesen képviselik:

rÁloulsľl, GÁBoR és SEVINGER ZsoLT
ł
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5.

6.

il. AsZEľ.ZouÉs ľÁRcya.

Szerzodő Felek e|í5zményként rcgzítik, hogy az onkorményzat aBenlháző részére vissza nem
téľítendő támogatást nyijtott a Bervhźľ;ő á|tal' a társasági adókedvezmény keretében
megpá|yźzott ,,Sportfejlesztési Program'' -továbbiakban: Progľam- tervezési munkálatainak
megvalósításához szt)Irséges önrész biztosítósóhoz. Beruhźu;ő a támogatást elfogadta, és saját
felelősségére vá||a|ta a Spoľtfejlesztési Pľogram megvalósítása érdekében a pályźuatbarl
foglaltak végrehaj tasát.

Tekintettel aľra, hogy az onkormányzat a fulajdonosa a Beľuhĺĺzó által is használt, s a
fejlesztéssel érintett Ingatlannak,Szerződo Felek közös érdeke, hogy a Program megvalósítása
eľedményesen záruljon.

A Program jelenlegi szakaszában a kivitelezési munlrnlatok megvalósítása harom
munkafolyamatban különíthető el, melyek az alálbbiak:

Kiviteli tervek elkészítése és módosított engedélyes tervek elkészítése az
eĺgedéIyenetésieljáľáslefolytatasávalegyĹitt,

Műszaki ellenőrzés folyamata (a műszaki lebonyolítási folyamatokat is ide éľtve),

Kiv i t e l e z é s munkafolv arlata.

IIII. szF'p..7'oDnsľol, EREDO JoGoK ns xoľnLEZETTsľcBr

7. onkoľmányzat és Beruhź.ző a Program sikeres megvalósítasa érdekében kötelesek a
jóhiszemiĺség és tisztesség alapelvét szem előtt tartva, egymással kölcsĺinösen egytittműkĺjdve
eljámi.

8. onkoľmányzat kĺitelezettségetvállal arra,hogy a kivitelezési munkálatok megvalósítása céljából
azIngatlantBeruhaző birtokába ĺvházza, amennyiben Beľuhlázó hitelt érdemlő módon igazo|ja,
hogy a kivitelezés megvalósításźůloz szfüséges minden hatósági engedéllyel rendelkezik, az
engeđé|yeztetési eljarások mindegyike jogerősen, pozitív eredménnyel zźru|t.

9. onkoľmĺányzat a jogerős hatósági engedélyek igazolható módon töľtént bemutatását, valamint a
kivitelezési tevékenységľe iranyuló vállalkozási szerződés megk<itését követően haladéktalanul,
de legkésőbb 15 munkanapon belül köteles az Ingatlant Beruhrázó birtokába ruhźz;ni.

10. A kivitelezésre vonatkozó mindennemiĺ munkálat megľendelése, az ezze| kapcsolatosan
megkotött szerzóđések teljesítése, illetőleg az azo|*a| kapcsolatos minden tevékenységvégzése
során Szerzoďo Felek kĺitelesek kĺilcsönösen együttműködni, egymást a ľeleváns információk,
adatok, tények vonatkozásában,igazolható módon, teljeskĺinĺentájékoztatni.

ll.Beruházó kĺitelezettséget vá||a| arra, hogy a Pľogľam során a kivitelezési munkálatok
elvégzésére minden esetben pá|yazatot ír ki, és a munkálatok e|végzésére a páIyźlzatot elnyeľt
vállalkozóval köt szer zó dést.

BUDAPEST FovÁRos VIII. KERÜLET
ĺózsnľvÁnosl oNKoRMÁľyza.ľ

képviseli:
DR. KoCSIS IvĺÁľÉ

Polgármester

VESZPREM HANDBALL TEAM ZRiT.

egyiittesen képvisel ik :

rÁrovlsrA GÁBoR és SEVINGER ZSoLT //
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12. A pá|yazati anyagok e|birźůása, a nyeftes páIyazat kiválasztása soľán Beruhaző aZ

onkoľmrĺnyzatta| együttműködve köteles eljáľni. Ennek k<irében onkormanyzat jogosult a
pá|yźaatí folyamat bármely fáziséban apáLyźzat á||ásárő| felvilágosítást kérni, apźlyázatokba és

az azza| kapcsolatos dokumentációkba betekinteni, azokat véleményezni. A nyeľtes páIyźzat
kiválasztása kizárőIag az onkormányzat utólagosan igazo|hatő jóvĺáhagyásával tciľténhet.
Beruhazó a nyertes pá|yázőval a kivitelezés błáľmely szakaszára vonatkozó szerződéstkizźrő|ag
az onkoľm źny zat jőv áhagy źsźtv a| kötheti meg.

13. Beruhazó kĺitelezettséget vállal arľa, hogy a jelen szerződés tngyát képező kivitelezési
munkafolyamatokat a nyertes ptůyazó kiválasztásźiőI szźtmított legkésőbb l8 hónapon belül
elvégezteti. Ennek késedelmes teljesítése esetére Bervháző a késedelem idejére napi nettó
2. 5 00. 000,-Ft ĺl sszegű kdtbéľt kdteles ťlzetnĹ

|4.Ha a Beruhazó a vállalkozőnak célszenĺtlen vagy szakszeľíitlen utasítást ađ, és ebből
szźrmazóan az Önkoľmźnyzatot báľmilyen kaľ éri, úgy Beruháző a kárért teljes egészében
felelős, azt köteles megtéríteni.

l5. A Beruhźaő avźi|a|koző źital avállalkozási szęrződéssel ĺisszefüggésben az Önkorményzatnak
oko zott minden kź!Í ért a v źl||a|ko zóval e gyeteml e ge sen fel el.

16. onkormányzat jogosult a Beruhźz;ó minden, jelen szerződéssel, illetőleg a jelen szeruođés
tárgyźxal összefüggő dokumentáciőjába betekinteni, az abban foglalt adatokat, információkat
megismemi, azokat véleményezni' felülvizsgálni, kül<inös tekintettel a lentebb, ľészletesen
szabát|yozottmunkafolyamatoktekintetében.

17. Amennyiben az onkormanyzat a Beruházó á|ta| a részére bemutatott, a Proglam
megvalósításáva| összefüggő báľmely szeľződés tewezetet' szeľződés-módosítás tervezetet,
illetőleg báľmely más jognyi|atkozat, dokumentum tervezętet előzetesen nem hagyja jővá,
Benlhaző kdteles az Önkormányzatta| történő egyeztetést kĺivetően a szerzodést,
jognyilatkozatot módosítani. Ennek elmaradása esetén a Beruháző _az onkormlínyzati
jőváhagytls hiányában- az adott szerződés megkötésére, jognyilatkozat megtételére nem
jogosult.

18. A kiviteli tervek elkészítése és a módosítoff engedé|yeztetési tervek elkészítése soľán, ide értve
az engedélyeztetési eljáľás lefolytatását is, aZ onkormlĺnyzat jogosult mindennemű
munkafolyamat ellenőrzésére, a munkálatok vonatkozásában a megkĺitendő szerződések,
szeruodés módosítások utóbb igazo|hatő módon történt jóvlĺhagyásźra, aĺne|y a Beruháző
részétőI a szeruodések megk<itésének előfeltételét képezi.

19. A Benil:ráző köteles az onkormźnyzatot eľre vonatkoző fe|Iĺvás hianyában is legalább havonta
egy alkalommal, minden, a kivitelezési folyamatok megvalósítását éľintő tény, körülmény
vonatkozásában utóbb igazo|hatő módon írásban tźtjékoztatni, onkormanyzat fe|hívźsára akért
felvilágosítást időbeli késedelem nélktil megadni.

20. A kiviteli tervek elkészítése és a módosított engedélyeztetési tervek elkészítése soľán, ide éľtve
az engedéLyeztetési eljarás lefolýatását is, a BeruhazőkiztrőIag az onkormányzat jővźhagyását
követően jogosult báľminemrĺ teľv elfogadźsźtra, azza|kapcsolatosan kiállított teljesítésigazo|źs
jővtůlagyására. Amennyiben az onkormáĺyzat az e|készult teľvek vonatkozásában annak
jőváhagyását megtagadja, Beruhtľ:ő kilte|es az onkormányzat á|ta| kért módosításokat a
tervekkel kapcsolatosan elvégeztetni. 
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21. Amennyiben bĺáľmely máľ megkĺitött szerződés,lefolytatott engedélyeztetés, elfogadott terv,
kivitelezési folyamat módosítása válik sztikségessé, Benńźľ;ő erről aZ onkoľmányzatot
haladéktalanul, de legkésobb 72 órĺán belül kĺiteles éľtesíteni. Ben:ŕlźz;ő tudomásul veszi, hogy a
fenti módosításokat L<lzźrő|ag az Önkormányzatta| történő egyeztetést kĺivetően, az
onkormányzatlgazo|hatő jőváhagyásrĺnak megadásávalvégezheti és fogadhatja el.

22. A Beruhĺĺzó a jelen szeruőđés a|źirásáva| kifejezetten tudomásul veszi, hogy azOĺlkormźnyzat
vagy az á|ta|amegbízott szeméIy, vagy szery a folyamatba épitett ellenőrzés keretében, illetve a
szakmai teljesítésigazoIás mega\apozása éľdekében utólagosan, illetve utóellenőľzés formájában
vizsgálatot tart.

23. A mtĺszaki lebonyolítasi tevékenységek során Beľuhĺĺzó kizárő|ag az onkormányzat
jőváhagyását követően jogosult báľminemú szerzódés megkötésére, azza| kapcsolatosan
kiállított teljesítésigazo|ás jóváhagyásaľa. Amennyíben az onkoľmanyzat a neki bemutatott
szerzoďés teľvezetek vonatkozásában azok jóvahagyásźi megfagadja, Beruháző a szerződés
megkötéséľe nem jogosult, illetőleg annak a|áirása előtt köteles az onkormanyzat á|ta| kért
módosításokat a szerződés-tervezettel kapcsolatosan elvégeztetni.

24. Önkormźnyzatot a műszaki lebonyolítási tevékenységek során is megilleti a folyamatban lévő
munkafolyamatok ellenőrzésének joga. Ennek keretében onkormrínyzat illetőleg a
képviseletében eljaľó személy - jogosult az Ingat|an teriiletéľe báľmikor belépni, az adott
munkafolyamatok vonatkozasában részletes, és mindenre kiteťedő akar írásbeli
felvilágosítást kéľni. Beruházó köteles az onkoľmźnyzatot eĺre vonatkozó felhívás hianyában is
legalább havonta egy alkalommal, minden, a miĺszaki lebonyolítási folyamatok megvalósítását
érintő tény, köľĹilmény vonatkozásában utóbb igazolhatő módon írásban tźýékoztatni,
onkormányzatfeLhivźsźraakért felvilágosítást időbeli késedelem nélkül megadni.

25. A mtĺszaki lebonyolítási tevékenységek során is megilleti az onkorményzatot a jóvahagyási
jogosultság ) azaz Beruhźľ:ó kizźrő|ag az onkoľmányzat képviselőjével egyĹittesen, annak
jelenlétében vagy azt követően veheti át a vállalkozó źl|ta| e|végzett feladatokat,
munkafolyamatokat, hagyhatja j ővá avá||a|koző á|talkiáIlított teljesítésigazolást.

26. ABeruhźľ:ő akivitehezési folyamat során is k'lzźrő|agaz onkoľmźnyzatjőváhagyásaval jogosult

bármely a Program megvalósításáva| összefüggő szęrződés megkötésére, módosítástra, az
Ingatlanon tĺirténő beruhazási munkálatokkal kapcsolatos báľminemű jognyilatkozat
megtételére. Amennyiben az onkoľmányzat a neki bemutatott szerződés-tervezetek
vonatkozásában azok jóváhagyásźtt megfagadja, Beruhźző a szerzőđés megkötésére nem
jogosult' illetőleg annak a|áirása előtt köteles az onkormźnyzat áIta| kért módosításokat _

különösen a mtĺszaki taľtalomra vonatkozóan - a szetzođés-tervezetĺe| kapcsolatosan
e|végeztetni.

27. A Beruhízót a kivitelezési munkafolyamatok soľĺĺn teljesk<inĺ egyĹittmfüĺidési kötelezettség
teľheli. Ez kiteľjed különösen az Önkoľmźnyzattészére töľténő részletes felvilágosítás adástraa
kivitelezési folyamatokkal kapcsolatos minden tevékenységre vonatk ozőan.

28. Az onkoľmányzatot a kivitelezési folyamatok lebonyolítása sorĺín megilleti az e-nap|őba va|o

bejegyzési jogosultság.

29. onkormányzat a kivitelezés vonatkozásźlbarĺ felmerĹilő bármely tevékenység, munkafolyamat
alatt jogosu|t az Ingatlan teľületére báľmikor belépni, Beruháző azt kdteles az onkormányzat,
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illetőleg bármely képviselője számtra lehetővé tenni. onkormányzat jogosult báľmely
folyamatban lévő vagy lezźrt munkafolyamatot ellenőrizni, azzal' kapcsolatosan felvilágosítást
kéľni. Beruhazó kĺiteles az onkormźnyzat źita| a munkafolyamatok vonatkozásában kéĺ
mindennemű tájékoztatást legiobb tudomása szerint megadni.

30. A BeruhŁó a kivitelezési folyamatok |ezźrultát követően kiállított végteljesítési-igazolásokat
k'lzárőLag az onkoľményzat jóvahagyásáva|, az Önkormányzat nęvében eljaró képviselővel
egyĺittesen á||ithatja ki, fogadhatja el, illetőlegírhatja a|á.

31. Beruhrízó kĺjtelezettséget vóllal, hogy biztosítjo, hogy o lđvitelezési folyamatok lebonyolítiísának
báľmely fázísában az onkoľmźnyzat képviseletében bármely személy a munkafolyamatok
végzése, a tervek átadásakor, áwételekor jelen legyen, a képviselő a Vállalkozőhoz kérdéseket
intézhessen, tőle felvilágosítást kapjon.

32. onkoľmźnyzatot a kivitelezési folyamatbefejezését követően, használatbavételi engedélyezési
eljĺáľás megindításźna abban az esetben nyílik lehetőség, amennyiben az a Beľuhźulő és az
onkoľmanyzat közös megegyezésén alapul. Ennek körében a Bervhźz;ő addig nem jogosult a
haszná|atbavételi engedély irĺĺnti kérelem beadásáľa, ameddig az Önkoľmanyzat az elkésziilt
munkálatokat nem fogadja el. A haszná|atbavételi engedé|yezési eljarás tehát kizétrćllrag az
onkormányzat előzetes jőváhagyásźú követően indítható ffieg, amelyet Beľuházónak
kĺitelezettségeavźů|a|kozőva|kötöttszerzőđésben,írásbanrögzíteni.

33. A Beruházó fudomásul veszi, hogy onkotmźnyzat jogosult a Benlháző á|ta| igénybe vett
Yá|la|kozőtól a folyamatokľa vonatkozóan bármilyen felvilágosítást kéľni, a folyamatokba
betekinteni . Bervháző kötelęzettséget vźi|a| aľľa, hogy az onkormźnyzat ezen jogosultságát a
vá|Ia|kozásiszetzođésekmindegyikében,írásbanrögzíti.

34.Beruhaző kifejezett kötelezettséget vállal aľra, hogy a Program vonatkozásában megkötött
szeľződések során az á|ta|a igénybe vett vállalkozókat az onkoľmanyzat jővtůlagyási,
ellenőrzési jogosultságairól tájékońatja, azt avétIla|kozókkal megkötésre keľülő szerződésekben
külön és kifejezetten rĺigzítik. A Beruhaző kizźlĺő|ag azza| a kiktitéssel jogosult bĺĺľmely
szerzóđés megkötéséľe, hogy a szerzódésben felttintetésre keľül, hogy a teljesítési ígazolás
érvényessé géhezmind a Beruháző, minđ az onkoľmányzat képviselőjének egyĹittes jóváhagyása
szükséges.

35. A Beľuhazó haladéktalanul, de legkésőbb 48 óľĺín belül kĺiteles tájékoztatru az onkoľmányzatot,
amennyiben jelen szetződés szeľinti kivitelezési munkálatok megvalósítása azok bármely
szakaszában meghiúsul, akađályba iitközik, Vagy megvalósítása bármely okból előreláthatóan
késedelmet szenved.

36. onkoľmányzat a jelen szerzőđés a|áiľźĺsáva| kifejezetten kötelezettséget vállal aľľa, hogy a
Bervhaző felhívására legkésőbb 15 munkanapon belül a szfüséges jóvĺĺhagyó nyilatkozatokat
megadja, illetőleg azok meglagadása esetén a meglagadás indokĺĺľól, a sztfüségesnek ítélt
módosításokvonatkozásábanaBeruhtzőtutóbbigazo|hatőmódontájékoztatja.

37. ABeľuházó haladéktalanul, de legkésőbb 48 &ánbelül ktjtelestź!ékoztatniaz onkoľmanyzatot,
amennyiben a szetződéskotéskor közölt brĺľmely adatban, a szetződés megkcitését, illetőleg
annak telj esítését befolyásoló báľmilyen köľülményb en v áItozás ál lt be.
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38. Szeruodő Felek a jelen szetzodés a|áírásźxa| kifejezetten k<jtelezettséget vállalnak, hogy védik
és őrzik a jelen Szqződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, infoľmációkat,
dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő
véđelmét biztosítsfü. Így kĹilönösen gondoskodnak arról, hogy ďkalmazottaik, illetve mindazok,
akik a je|en Szeruődés teljesítése kapcsán bizalrmas adathoz hozzáférhetnek, betaľtsák az
adafuédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok ferhessenek hozzá,
akik jogosultak azok megismeľésére és fe|hasznźl|źsźra, szavatolják, hogy minden
a|ka|mazottjuk, egyéb segítőjfü, akik munkakĺiri vagy szerzőđéses kötelezettségtik teljesítése
strľarr az arlaĹuklrtrz, iľfurruáoirjklttrz, tlukurnentulrroklroz |lozzá kell jussarrak, vagy egyébkéltt
hozzźférhętnek, megfelelő titoktaľtási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a jelen Szerződéssel
kapcsolatos tevékenységtiket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően bizosítjfü,
végľehajtják az ađafuéďelemhez sztikséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.

39. Nem minősül uz|eti titoknak az á|lanri kĺiltségvetés felhasználźsával kapcsolatos adat, valamint
az az adat' amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozata|át kiilön törvény közéľdekből
elrendeli. A nyilvánosságra hozata| azonban nem eľedményezheti az o|yan adatokhoz _ így
kültin<isen a technológiai eljaľásokľa, a műszaki megoldások'ra, a gyźrtási folyamatokĺa, a
munkaszeľvezési és logisztikai módszerękľe, továbbá a know-how-ra vonatkoző adato(<hoz _
va|őhozzáféľést, amelyek megismerése aziz|eti tevékenységvégzése szempontjából aľanýalan
sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadá|yozza meg a közérdekből nyilvĺĺnos adat
megismeľésének lehetőségét.

rv. sZF,pJ'oDľs H^ł.ľÁLYBE lÉpÉsn. MEGsZtINÉsE

40. Jelen szerzodés a Szerződő Felek kölcsönö's a|áirásźnak ĺapján, amennyiben a szerzódést a

Szerzőđő Felek nem ugyanazon a napon i4źk a|á, tlgy u a későbbi aláírás időpontjában lép
hatźtlyba, éshatźrozott időľe, akjvite|ezési folyamat 6. pontban megjelölt munkafolyamatainak
teljeskönĺ elvégzéséig, illetőleg a végteljesítés igazolás a|źńrásáíE, M Ingatlanra vonatkozó
jogerős hasznźůatbavételi engedély megadásáig terjedő időre jön létľe.

4l.Szerzódő Felek a másik szeruóđő fel súlyos szerződésszegése esetén jogosultak a jelen
egyĹittműkĺidési szetzódést azomali hatźt||ya|, írásban, indokolva felmondani, illetőleg a
szerződésszegésből eredő káraikat a Ptk. szerződéssel okozott kaľokľa vonatkozó szabá|yai
a|apjźn a szerzodésszegő fellel szemben éľvényesíteni.

42. Súlyos szeľződésszegésnek minősül kiilönösen:

ha a Beruháző az Önkormrĺnyzatkifejezett, írásbeli be|eegyezése nélkül azlĺgat|anra
vonatkozóan bárminemű szerződést megkĺit, jognyilatkozatotmegfesz, teljesítésigazolást
elfogad,

ha a Beruháző a kivitelezés, illetőleg a Pľogľam megvalósítása soriín az onkoľmźnyzat
tészére báľmelv munkafolvamat. tLtadás-átvéte|i folvamat ellenőrzését nem teszi
lehetővé,
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ha a Beruháző aZ oĺlkormányzat fęlé fennálló á||anđő, teljeskoľű tájékoztatási
kötelezettségét megszegi, illetőleg az onkorményzat áLtaL kért felvilágosítást felróható
módon, hataridőben nem adja meg,

ha onkormźnyzat a Beruhazó felhívása ellenére a jognyilatkozat megadásával, illetőleg
annak megfagadźlsa esetén ameglagadás indokara vonatkozó felvilágosítás adásával neki
felróható módon késlekedik, és ezze| a kivitelezési munkálatok elvégzését
megakadályozza.

43. Amennyiben a Benůlźz;ó ellen csőd-, felszámolási illetve végelsziĺmolási eljarás inđul, az
onkoľmányzat jogosultjelen szerzoďéstírásban, azoĺ.rĺa|ihatállyal felmondani.

44. A szerzőđés báľmely okból történő megszűnése esetén Beruhźľ;ó köteles az ingat|arft a
megszíĺnést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 őrźn beltil onkormányzat birtokába
rvházni, és az á|ta|a okozott karokat megtéríteni. Amennyiben Beľuházó a fenti hataridőn belül
az ingat|ant nem ruhízza az oĺtkormányzat biľtokába, abban az esetben a késedelem idejére a
jelen szerződés 13. pontjában meghatźrozott napi kötbért köteles az Önkoľmźnyzat részére
megťrzetni.

45. A Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy amennyiben a Program rajtuk kívĹil álló okok
miatt _ elsősorban a péĺlzijgyi finanszírozás titemezése tekintetében _ módosul, úgy jelen
egyiittmfüödési megállapodás közös megegyezés alapjan báľmikor módosítható.

v. EGYÉB RENDELErznsBx

46. Szerződő Felek a kapcsolattartásért felelős személyeket az alábbiakbanhatározzák meg:

Önkoľmányz at részétő| kij el<ilt kapcsolattaľtó személyek:

Kis István, projekt felelős (elérhetősége vgyvezeto@jogyeľm.hu, +36 | 4592 539)

Fernezelyi Gergely Siándor, szakmai
feľnezelyig@jozsefuaľos.hu, +36 | 4592 |57)

Beruhrĺzó részéró| kijelölt kapcsolattaľtó személyek:

Németh Csaba (eléľhetősége: +36 30 256 5660)

Sevingeľ Zsolt (eléľhetősége: +36 30 502 4547)

Kálomista Zsuzsanna (elérhetősége: +36 20 469I7|7)

felelős (elérhetősége:

ZAľlo RE,NDELKEZESEK

47. A Szetzőđő Felek a jelen szęrzodés teljesítésének éľdekében a jóhiszemtĺség és tisztesség
k<ivetelményének megfelelően, kĺilcsönösen együttműködve ktitelesek eljarni.

BUDAPESľ ľŐvÁnos VIII. KERÜLET
JózspľvÁnosr oľronľĺÁľyza,ľ

képviseli:
DR. KOCSĺS lr,ĺÁrÉ

Polgármester

VESZPRÉM HANDBALL TEAM ZRT.
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48. A Szeruođó Felek a szerzőđés teljesítése soľán kötelesek egymást minden lényeges
kĺiľĺ.ilményrő l el ő zete s en, íľásban, utóbb igazo|hatő m ódon táj éko ztatni.

49. ASzerzóďő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen egyiittmfüĺidési szerzi5dés módosítása és
kiegészítésekizarőIag akkor érvényes, ha írásban toľténik ,,szerzőđésmódosítás'' megnevezéssel.

50. A Szerződó felek ktitelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen együttmtĺködési szerződéssel
összefiiggő nyilatkozatokat, értesítéseket írásban közlik egymással. A szóbeli nyilatkozatok csak
írásbeli megerősítés esetén érvényesek.

51.Ą je|en szerződésben nem szabályozoÍt kérdésekben a Polgári Törvénykö'yu, va|anint az
A|Iafi:ŕlláztaÍtásról szóló törvény, illetőleg az allnak végrehajtásźrő| sző|ő 36812011. CXII. 3l.)
Koľmányrendelet rendelkezései az iranyadóak.

52. Felek a ktjz<itľiik felmeľĹilő jogvitfüat kötelesek elsődlegesen békés úton rendemi. Ennek
sikertelensége esetére a felek jogvitáik rendezéséľe kikötik a Pesti Központi Keľületi Bíróság
illetékességét, illetőleg amennyiben az ijgy Törvényszéki hatáskĺirbe tartozna, űgy a Fővĺáĺosi
Tĺiľvényszék illetékességét.

53. A jelen 8 oldalas szerződés 4 eredeti, egymással megegyező példanyban készült, melyből a
Szerzőďo Felek 2-2 pé|đányĺ vettek át.

A jelen egyĹittmúkĺjdési szeľződést a felek elolvasás és közös értelmezést kĺivetően, mint akaľafukkal
mindenben me ge gy ezót, j őv źhagy őIag irtźk a|á.

Kelt: Budapest,2016.
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