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Egyiittm íÍkiidési megálla podás

mely létrejött egyrészĺől BUDAPEST FŐvÁRos VIII. KERÜLET ĺózsBľvÁRosl
oNxonľĺÁľwZLT (szé|dlelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., törzsszĺma:735715,

statisztikai szannjele: 15735715-8411,-32|-0I, aďőszźlma: L57357|5.2-42' képviseli: Dr.

Kocsis Máté polgĺármesteľ), a továbbiakban: onkoľm tnyzat,

masľészről

a vEsZPREM HANDBÁLL TEAM z,tnľronÚBn nilÚrooo
nnszvÉľwľÁnsa'sÁG (székúrelye: 8200 Veszprém, Kiilső-káđáľtai út 5., Veszprémi

Törvényszék Cégbírósága 19-10-500280, statisztikai számjele: 241|8716-9319.114-19'

ađőszuna 241|8716-2-19, képviseli: Kĺilomista Gáboĺ igazgatőtaĺĺácsi tag), a továbbiakban:

Bęnlůltućl

- egyĹĺttesen az onkoľmáĺyzat és a Beruhĺízó, mint felek _ a továbbiakban Felek - között' a

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

1. Előzmények:

1.1Felek rögzítik, hogy az onkoľmanyzat |<lzéxőIagos fulajdonát képezi a Veszprémi

Jłĺľási Hivatal Földhivatali osztátyanak ingatlan-nyilvźntaľtästban Bďatonalmádi

külterület, 0tI4/5 helytajzi szźtm aLatt felvett, természetben 8f20 Balatonalmádi, Somfa

utca 1' szám a\att ta|éihatő, 3f.336 m2 tertiletű, erdő és gazdasági épület besoľolĺású

ingatlan (a továbbiakb an Ingatlan), ahol azonkormźnyzat gyeľmekudtĺlőt tizemeltet.

1.2Felek 2015. június 30. napján egyiitfrniĺködési megállapodást kötöttek a

sportfejlesztési program (továbbiakban Beruházds) Ingatlanon töľténő megvalósításávď,

továbbá az onkormźnyzat źůta| a Beruhĺízrás megvalósítasa vonatkozásában BerllhlŁ'ónak

adott tamogatással összefiiggésben, amely megállapodĺást Felek 201'6. äpĺillis 22' napjáĺ

további egyĹittmfüödési megĺállapodással egészítettek ki a Beruhazĺás kivitelezesi

munkĺálatainak megvďósításávď tisszefüggésben. A 20|6. ápn|is 22. napján megktĺtott

egyiittmiĺködési megállapodas III' 8. és III' 9. pontjai alapjĺán az orl<ormźnyzat

kötelezettséget vállďt arľą hogy az Ingat|ĺnt a Beĺllház;ó biľtokába adja, amennýben a

Beruhĺĺzó hitelt éľdemlő módon igazo|ja, hogy a kivitelezés megvďósítĺ{sĺĺhoz sziikséges

vďamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, az engedélyeztetési eljárások mindegyike

jogeľőseľ; pozitív eredménnyel záľult' Az Önkormőnyzat a jogerős hatósági engedélyek

igazolhatő módon töľténő bemutatásáĹ vďamint a kivitelezési tevékenységre iranyuló

vallďkozísi szerzőđés megkötését ktivetően hďadéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt)

munkanapon beltil köteles azIngatlarú a Beruhazó biľtokába adni.

1.3 . A 2016. ápnIís f2. napjźn megkötĺltt együtfuriĺkcidési megĺáIlapodás III. 8. és III. 9.

pontjaiban meghatérozott feltételek teljesiiltet a Beruhazó az onkoľmanyzat tészéÍe

2016. októbęr 11. napjan az engedélyezési tervdokumentáció, vďamint a jogerős építési

engedély meglétéľől nyilatkozatot kiildött. Önkormĺĺnyzat 2016. október 27. napjćn

Beruházó biľtokába aÄta az Ingatlant
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1.4 Jelen megátlapodás a Felek á|tĺr| 2015. június 30. napján, és f0|6. április ff. ĺapján
megkötĺitt egyĹĺttműk<iđési megállapodások rendelkezéseivel összharrgban, azok

kiegészítéseként éľtendő.

l.5 A F.elek kijelentik, hogy ismerik a társasági adĺóľól szőLő 1996. évi LXXXI.
törvény (továbbĺakban: Tao. tv) látvány-csapatsportok támogatásának

adĺókedvezményére vonatkozó ľende|kezéseit. Jelen megállapodást Felek atzl| a

cétlal kiitik meg, hogy kiilłiniisen, de nem klzárőiag, hogy a Beľuházás ezen ttiľvény

ľend elkezéseinek megfeleljen.

2. A Beľuhálzás megvalósítását követő egyĺittműkiidés

2.I, Felek ľögzítik, hogy Beruhazó az 1.I. pontban megjelölt Ingatlanon kívźnja a
Beľuhazást megvďósítani, amely ingatlan az onkormźnyzat törzsvagyontnakrészét képezi.

Ezze| egyidejríleg Felek rögzítik, hogy a Beruhrĺzó által létesített 2.3. pontban ňgzitett
Fetépítmények az onkoľmányzat 7l1 aruny,Ú tulajdonába kertilnek, tekintettel aľra, hogy a

Felépítrnények megvalósítasáľól közötHik létrejött megállapodások nem tették lehetővé, hogy

a Beruhazó által létrehozott épületek és a nekik helyet adó, onkorméĺnyzatfulajdonában lévő

Ingatlan tulajdonjoga elváljon egymástól. A Felek továbbá kötelezettséget vallalnak arľą

hogy a Beľuhazrás iizembe helyezését ktjvető 30 (harminc) napon belüI a Beruhazrás értékéľől

szó|ó megĺíllapodast megkötik. A jelen pontban foglaltakra tekintettel a Tao. t-\ł.22lC. $-ának

(6a) bekezđésének b) pontja a|apjan a Magyaľ elam javfua a Felépítményre jelzálogjogot

nęm kell bejegyeztetni.

f.2. Felek kötelezettséget vállalnak aÍIa, hogy a Felépítmények használatbavételi

engedélye alapjan a jogerőssé valást követő 30 ftaľminc) napon beltil a Felépítmények

Balatonďmáđi, ktilterĹitet OI14ĺ5 helyajzi szttmiĺ ingatlan fijldhivatali téľképén és tulajdoni

lapjrán történő feltiĺntetése érdekében a sziikséges lépéseket megteszik, az íngatlan-

nyilvántaľtrísi kérelmet az illetékes ftjldhivatalhoz benyujtjfü, melynek ktiltségeit az

Ônkormanyzat és a Beľuhĺázó egyenlő aľrínyban viseli. Az ingatlan tulajdoni lapján a

felépítményes ingatlannak 1'/| tulajdoni aĺannyal az Önkoľmźnyzattulajdonában állóként kell

szeľepelnie.

2.3. A Beruhazas keretében aBen;Ílźľ;ó az I.I. pontban köľtilírt Ingatlanon a Beruhazás

keretében sportcsamokot, hotel épiiletet és szálláshe|y céIjara hat pavilon épületet (a

továbbiakban egyĹitt: Felépítmények) épít.

2.4. Felek megállapodnď<, hogy az ilzembę helyezés napjaľr a BeľuhĺŁó a konywiteli

nyilvántartĺísából kivezeti a Felépítményeket, és azok az Önkormźnyzat nyilvĺíntartasába

kerülnek felvételre. A Beruhrázónak a felépítĺnényes ingatlan (a frilđteriilet és rajta lévő

éptiletek) 15 (tizenöt) éves, az onkormrínyzat, miĺx tulajdonos ő|ta|biaosított hasznosítási

jogät akönyv szerinti értékén kell nyilvantartania.

2.5. A Beruhazas megvalósítrísa a Tao tv. 22lC. s (6) bekezdésében rcgzített, építési

engedéiyhez kötott tzľeyi ęszkijz beruhrízásnak minősül, amely sportcélú ingatlaĺľa iľányul,

így Ben:h6ző vél|a|ja, hogy a Beľuházas megvalósítasrínak eredményeként létrejĺivő

Felépítményeket a Tao w.22/C. $ (6)-(s) bękezđésęiben foglďtaknak megfelelően haszrálja

és hasznosítja.

,u
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2,6. A Beruhazó a tĺĺmogatási igazolás kiailításanak feltételeként val|aLjatovábbá, hogy a Tao.

tv.Lflc. $ (6) bekezdés b) ba) pontja aIapjźn aBeĺvhźzás tizembe helyezését követő legalább

15 (tizenöt) évbęn az adókedvezľnény alapjáut szoLgćůő Beruhazás révén i'izembe helyezeÍt

Felépítrnényeket, mint sportcélú ingatlant iskolai -és diak sportesemények, szabadidősport

események és más, közosségi célú (kiilĺirrösen: kultuľális, tuľisztikai) események

lebonyolítasa céljából naponta a spoľtcélú ingatlan tizemidejének legďább 20 (húsz) Yo-źbarĺ

és évente legalább 10 (tíz) nap ingyenesen vagy kedvezményes iíron hasznosítja.

2.7. Tekintettel aľľa, hogy a támogatás igénybevételére jogosult Beruhazónak a tźtmogatásí

ígazo|ás kiállítasának feltételeként vállalnia kell, hogy aBervhtľ;és tizembe helyezését követő

legalább 15 (tizenöt) évben az adőkędvezmény alapjául szolgźió, Beruhazás ľévén tizembe

helyezett Felépítrnényeket sportcéllď, elsődlegesen piaci ďapon hasznosítja, az

onkoľmányzat biztosítja a Bervházó szálmáxa, hogy az tizembe helyezéstől szĺĺmított 15

(tizenöt) évig a Felépítményeket sportcélra hasznosítsa.

2,8, Az Önkormźmyzat a hasmosítrís jogát kĺilön szerződésben foglalt feltételekkel

téľítésmentesen biztosítj a a Bęrvházónak, mely kiilön szerződésben a jelen megallapodĺísban

fo glaltakat érvényesíteni kell.

f .9 . B enńźz'ô v ź.Jl'a|ja. ho gy:

a) eleget tesz a haszľrosításra vonatkozó ktiton szeľződésben előirt beszámoliĺsi,

nyilvrántartas i, adatszoLgáltatási kötelezettségeknek,

b) az źÉengedetrnemzeti vagyont a kĹilön szerződésbe fogtďt előíľásoknak és a fulajdonosi

rendelkezéseknek, valamint a meghatláĺozott hasznosítasi célnak megfelelően hasanálja,

c) a hasznosítlĺsban - a hasznosítóval kĺjzvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban rál1ó

haľmadik felként - klzfuő|agtermészetes személyek vagy ćttllźúhatő szervezetek veszrek részt.

2.|0. Felek a nemzeti vagyonĺól szĆić:2011. évi CXCVI. tĺirvény 11. $ (i3) bekezdésében

foglaltakľa tekintettel _ mely szeľint nemzeti vagyont ingyenesen \<lzárólag közfeladat

e||étása, a lakosság kizszo|gáItatásolĺkal vató ellátása, vďamint e feladatok e||áúÄséŕ;'ioz

sziikséges infrastruktura biztosíüísa céljábol az ahhoz sztikséges méľtékben hasznosítható -
kijelentit hogy a hasanosítás jogának Beruhazó részére vďó biztositása aľ:a tekintettel

töľténik, hogy a Beľuh:ázó a Felépíünényeket onkormźnyzat ĺíltali hasznrálatának idejében a

2.6. pontban r<igzített jogszabźůyikötelezettségének eleget téve kedvezményesen bonyolitjaaz

iskolai és diákspoľt eseményeket, szabadidősport eseményeket és más, közösségi célú

(kiilönösen: kulturális, turisztikai) eseményeket.

2.1I. Az onkoľmuĺyzat a Beľuházó igénye esetén kész térítésmentesen 15 (tizenöt) évre

szóló haszonéIvezeti jogot ďapítani a Bęrvháľ;ő javára, ha annak koltségeit és közteľheit,

illetékét a Beľuházó vál'Ialja.

2.|2. A hasznosításara vonatkozó kiilön szęĺzodést az onkonĺrányzat kríľtérítési

kötęlezettség nélkiil azotlna\i hatĺíllyď felmondhatj a,ha ahaszrosításźtbanńszt vevő bármely

-.a hasznosítóvď közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban ĺĺlló haľmadik fél . szervęzet

a nęmzeti vagyon hasznosításĺíľa vonatkozó szerződés megkötését követően beállott

köľülmény folyLán mar nem minőstil át|äthatő szervezetnęk.
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2.I3. Felek megállapodnak, hogy a Bęrvhtľ;ó a szźtmfua biztosított 15 (tizenöt) év

hasznosításí időtaÍtäm a|aĹĺ a pavilonok hasznźlatát mindęn évben május 15. napjától

szeptember 30. napjáig (a továbbiakb an az onĺarmónyzat hasznóIati ideje) az Önkormányzat

rendelkezésére bocsátja, és lehetővé teszi, hogy a hotel éptilet éttermében az onkormtnyzat
használati ideje ďatt a pavilonok haszĺrálói szélmtxa az étkeztetési szolgáltatás biztosítva

Iegyen.

2.t4. Felek megĺállapodnak, hogy az Önkormćnyzat hasznáIati ideje ďatt a sportcélú

létesítményeket a pavilonok használói iskolai és diáksport események, szabadidősport

események és más, közösségi céIú (kiilĺinösen: kultuľális, tuĺisztikai) események céljára

igénybe vegyék.

2.15. A Felek az onkormźnyzat használati idejére vonatkozó egyiittmiĺköđésük részleteit

abban a külön okiľatban szabáIyozzźk' amelyben a Beruhazó részére biztosított hasznosítlísi

j og gyakorlásrínak feltételeit szabéůy ozzék.

2.16' Felek mráľ most rögzítik, hogy az onkoľmźnyzat hasznźlati idejére szźtmíBĺa az

onkormányzat fogyaszttls arányosan megtéríti a pavilonok közműszolgáltatásĺĺnak dijěÉ és a

felépítményes ingatlan iizemeltetésének költségeit, nem értve ide az iskolai és điaksport

események, szabadidőspoľt események és más, k<lzösségi célú (kiilönösen: kulĺľális,
turisztikai) események idejére eső költségeket.

2,I7 ' A Felek ňgzítilk,hogy az onkormĺányzathasmälati idejében a pavilonok használóitól,

valamint az étterem szolgaltatást igénybe vevőktől térítést a Beľuhazó jogosult igényelni és a

saj át j avĺíľa beszedni.

3. Beľuházás megvalósításának hatáľideje

3.1. A Beľuhłázás befejezésének tervezett időpontja a Beľuhazĺás megkezdésétől

számítottan 2OI9. május 31. napja amely tarta|mazza a basnźiatbavételi engedély

beszeľzésének és a Felépítmények tizembe helyezésének időtaľtamát is.

3.2. Felek kijelentik, hogy a Beruhazás 3.I. pontban megieltilt hatáľidőben töľténő

megvalósítasa érđekében kölcsönösen együttműködnek.

4. Kapcsolattaľtás

4.|. Felek közti, a jelen meglillapodás Intźiya aLä taĺtoző bĺĺrmely értesítés vagy mas

kommunikáció, írásban történik. Amennyiben a megállapodás masként nem rendelkezik, az

ilyen értesítés vagy kommunikáciő szabáiyszeriien átadottnak tekintendő, amennyiben a

Félnek a megállapodásban meghatározott címére ajánlott-téľtivevényes Hildeményként

megktildték, Yd{! mas olyan címre, amelyet a cirnzett Fél írásbeli értesítésben kifejezetten

kijelöl a feladó Fél szrĺrnara. A kézbesítés időpontja:

4.I.t . személyes kézbesítés esetében az éfiłétel' napja;

4.I.2. tértivevényes ajanlott postai kiildemény esetén, az źftvétel tértivevényen szereplő

időpontja, vagy sikeľtelen kézbesítés esetén a második sikeľtelen kézbesítési kíséľletet

k<jvető 5. (ötödik) nap;

4'l.3. telefax, email vagy más hasonló (kézbesítési jelentésseljĺáIó) telekommunikációs titon

töľténő tovőbbitas esetében az a munkanap, amelyeľ az ilyen továbbítás (leađás)

megtörténik. Amenĺryiben a telefax, email éľtesítés vaw a kézbesítés munkanapon
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đélutan 5:00 óra után vagy nem munkanapon töľténik, akkor az értesítést a kö'vetkező

mrmkanapon reggel 9:00 órakoĺ kell kézbesítetbrek tękinteni.

4.f . Felek kapcsolattartóinak neve és eléľhetőségei akövetkezők:

tnkoľmlínyz ata ńszér ő|:

Név:

Telefonszĺĺm:

E-mailcím:

Bęruhazó részéro|:

Név:

Telefonszám:

E-mail cím:

5. TitoktaľÚás, ĺľatkezelés

5.1' A Felek kötelesek megőľizri, bizalmasan kezelni a jelen megállapodássď annak

teljesítésével vagy azza|kapcsolatban megszerzett vagy báľmilyen módon tudomásukra jutott

bármely ilz|etl, gazdaságí, bank- vagy egyéb titkot, valamint a mĺísik Félľe, a Fél1el azonos

tulajdonosi vagy érdekeltségi ktlľbe tartoző gazdálkodó szewezete vagy tigyfeleire

közvetlentil vagy közvetetten vonatkozó brírmely olyan tényt, infoľmáciőt, adatot vagy

megoldast, amelynek bizalmas kezeLésébez másik Félnek éľdeke flĺződik (egytittesen:

,,Titok''). A Felek - a masik Fél előzetes, íľasbeli, kifejezett jóválragyása nélkiil - Titkot

haľmadik személy fudomasara nem hozhatnak, harmadik személynek át nem adhatnak,

harmadik személy részéte hozzźférhetővé nem tehetnek.

5.2, Üzleti titoknak minősti|nek különösen, đe nem kizrárólagosan a jelen megállapodás

lényeges taľtalmi elemei, a masik Fél belső tigyei, pénzngyi és gazdasági helyzete, valamint a

másik Fél iizleti parbrereire és ügyfeleiľe vonatkozó bĺíľmely infoľmációk. A Felelae kötelező

a másik Fél olyan nyi|atkozata' amely azinformźrciók titkos, bizalmasjellegére vonatkozik.

5.3. Felek a jelen megállapodźshoz vagy Titolĺfioz kapcsolódóan csak a mĺásik Fél

kifejezett, e|őz-etes, íľásbeli hozz-ajálralásźtval- adhaürak interjút' jelentethetnek meg

újságcikket, reklárnot vagy mas nyilvános közleméný.

5.4. Feleket a titoktaľtási kötelezettség a megállapodĺís bĺíľmely okból töľténő megsziinését

követően is korlátlan ideig terheli.

6. Hatály' megszűnés

6.1,. Felek megáIiapodnak abban, hogy a jelen megállapodás annak, aláírłásĺĺnak napján lép

hatźůybaéshatátozatIanideigmaĺadhatályban.

6.2. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás a Felek közös megegyezése folytán

megszĺintethető'

6.3. Feleket megilleti a megállapodás azonnali hatéiý, indokolást tartalmaző írásbeli

értesítéssel történő felmondlĺsának joga, ha

6.3 .t . a másik Fél súlyosan vagy ismételten megsze gi a szerződést;

,q{
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6.3.2. a másik Fél csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy a helyi önkormĺányzatok

adósságrendezési e|jétásaľól szóló 1996. éví )o(V. törvény szerinti eljarás ďá keľtil,

illetve bizonýthatóan fizetésképtelenné válik;

6.4. Az azorna|i hatalyu felmondást mege|őzően a felmondĺásra okot adó felek a másik féI

kĺitelęs 15 (tizenöt) napos hataridő b,lzéséve| a felmondásľa okot adó köľĹilmények

megsziintetésére felhívni, amennýben a felmondasra okot adó körĹiĹmény a 15 (tizeĺöt) nap

elteltét követően továbbra is ferrnáll, ięy ezen esetben jogosult a fél. a szerzóđést azonnďi

hatállyď súlyos szerződésszegésre hivatkozassď felmondani.

Az azoĺlnali hatĺílyu felmondas jogĺának gyakorlasa nem érinti a Feleknek a megállapodas

megszegésével kapcsolatos egyéb igényeit, különösen a kártéľítéshezva|őjogot.

7. A felek nyilatkozatai

7.1. A Felek kijelentik, hogy

7,I,l. a jelen megállapodts a|źlitásźra és teljesítésére teljes jogkĺinelrendelkeznek;

7.I'2. nncs fudomásuk oIyan tényľől vagy köľülményľől, amely jelen megállapodás

érvényességétvagyhata|yátrészbenvagyegészbenéľinthetné;

7.1.3. jelen megállapodásbaĺr foglalt kötelezettségeket és korlátozasokat ĺinként, vďamennyi

körülmény ďapos mérlegelésével és figyelembe vételével va]lďtak mindazon anyagi és nem

anyagi jellegrĺ előnytikért, amelyek amegáűIapodás teljesítésébőlvarhatóan fakadnak;

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

joga, amely a Feleket a megállapodásban meghatźlĺozott jogaik gyakorlĺásában akadályoznét

vagykorlátornź4

7.3. A Felek a pénzmosás és a terľorizmus fi.nanszírozósa megelőzéséről és

megalrndályozósáróĺ szóló 2007, évi CWW. törvény (,,Pmt.,,), tovdbbd egłéb vonatĺĺozó

jogszabólyok értelmében _ kijelentik, hogy a jelen meglíllapodás aláírásakor közölt adataik a

vďóságnak mindenben megfelelnek; továbbá kijelentik és szavatoljfü, hogy a jelen

megĺíllapodássď összefiiggő teljesítéseik ďapját képezó péĺuösszegek nem szźtrmantak

jogellenes fonásból.

7. .Beruháző kijelenti és szavatolja, hogy a nęmzľ,ti vagyonĺól sző|ő 201'1. évi CxCu.
töľvény rendelkezései alapjan źú|átható szervezefuiek minősiil, és egyidejtĺleg kötelezettséget

vá|IaL ata, hogy jelen megállapodás hatáiya alatt mindvégig töľeksnk aľra" hogy átlátható

szervezetrek minősülj ön.

8. Vegyesľendelkezések

8.1. Felek rögzítik, hogy Benthźnäs ťlnanszitozćsának módját kÍĺlön megállapodasban

rtigzítik.

8,2' A Fęlek kifejezetten kötelezettséget vďlalnak, hogy a jelen megállapodás teljesedésbe

menése éľdekében a Beruhazas teljes létszaka a|att egymás gazdasźąi érdekeit kölcsönösen

tiszteletben taľtva gyakoroljak jogaikat és teljesítik kötelezettségeiket, továbbá taľtózkodnak

minden olyan magataľŁástól akáľ csęlekvésben, akáľ mulasztiísban, akät tźľu;ta|ő

magatartással megnyilvánul ó magatartÄstól - amely a másik Íél jogos gazdasěęi éľdekeit séľti,

v eszé|y ezteti, v agy i lyen hatás s a| jarhat.

,u
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8.3. Az onkormźnyzat jelen megállapodás altlirásával egyidejtíleg kijelenti és szavatol

azért, hogy a jelen megálIapodásban meghatźrozott vállalkozasi tevékenysége a köte|ezó

feladatainakel.látźtsźttnemveszélyeztetheti.

8.4. A Felek kötęlesek a másik Fél részéľe tźĄékonatást adni a jelen megállapodás

teljesítése vonatkozĺísában felmerĹilő vďamennyi lényeges köľülményľől. A Felek kijelentik
továbbá, hogy a jelen megállapodrís teljesítéséhez sztikséges információkkal rendelkeznek,

így a jelen megállapodást ezen tények ismeretében kotik meg. Az onkormźnyzat a jelen

megállapodés aláíĺásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy utóbb a jelen megállapodas

tévedés, megtévesztés, jóerkölcsbe Ĺitk<jzés vagy azzalazonos eľedményre vezstó eljánás útjan

nem támadjameg' ezen jogttnem gyakorolja.

8.5. Jelen Megállapodas csak a Felek írásos megállapodasávď módosítható vagy

egészíthető ki, a szóban közölt,,módosítás'' érvénytelen.

8.6. Amennyiben jelen megállapodas bármely rendelkezését vďamelý hataskönel és

illetékességgel rendelkezo bíróság vagy más hatóság érvénýelennek nyilvánítja, akrkot az

ilyen renđelkezés érvénýelensége nem eľedményezi a teljes megallapodás éľvénytelenségét.

A megállapodás éľvénytelenséggel nem érintett részei éľvényben maľadnak és

kikényszeríthetők, kivéve, ha az éwénytelen vagy annak minősített ľendelkezések nélkiil a
Felek a megállapodast egyáltďán nem kötötték volna meg. Amerrnyiben a Felek nem

helyettesítik az érvénytelen ľendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó
jogszabźiyokban szerepló előírasokat kell alkalmazri az éľvénýelen kikötés helyett.

8.7. A Felek a jelen megállapodás teljesítése sorłĺn felmęrĹilő vagy ahhoz kapcsolódó

bánnely jogvitlát elsősoľban tríľgyalásos liton igyekeznek megoldani, amennyiben ez nem

vezetne eľedményre, űgy a Polgráľi penendtaľtásról szóló 1952. évl III. törvény általĺános

illetékességi sz.abé.Jyait ręndelik ďkalmazni.

8.8. A jelen megáIlapodásľa és annak értelmezésére, illetve a megállapodásban nem

szabáůyozott kérdésekĺe a mawatjog, így kiilĺinösen a Polgóri T0nlénylranyvről szőló 20l3.

évi V. tÖrvény (Ptk.) rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó magyat jogszabályok

rendelkezései az iľanyadók.

Felek jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése utár, mint akaľatukkal mindenben

megegyezőtíľtak ďá.

Budapest,2017

Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
BUDAPESľ ľovÁnos vilI. KERÜLET
ĺozsBr.vÁnosl oNKoRMÁNYZAT

képviseletében

Kálomista Gáb or igazgatőt'anássi tag
VESZPREM HANDBALL TEAM

zÁnrronuBN vĺÚrouo
nÉszvÉľvľÁnsesÁc

képviseletében

,ru
1




