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Meg411apOdás, 
käptalan:rdredi spo:7tfejlesztési program keretében megvalósult együttműködés 

megszüntetéséről, 

atilt  ly létrejött egyrészről  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSET.NÄP.OSI ÖNKORMÁNYZAT (székhelye:  1082 Budapest,  Baross utca 
63-( '7.,  törzsszánia:  735715,  statisztikai száma:  15735715-8411-321-01, 
adószáma:  15735715-2-42,  képviseli: dr. Sára Botond polgármester), a 
továbbiakban Önkormányzat, 

rnás:iszről VESZPRÉM  HANDBALL  TEAM ZÁRTKÖRŰ EN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  (8200  Veszprém, Külső-Kádártai  lit 5.,  cg.:  19-10-
500280„  adószám.:  24118716-2-19,  képviseli: Dr. Csík Zoltán vezérigazgató) a 
továbbiakban : Beruházó együttesen Szerződő Felek között, az alulírott helyen és 
időt  en,  az alábbi feltételek szerint: 

Előzmények 

1) Az Örü'Ko:nnirlyzat kizárólagos tulajdonát képezi a Balatonalmádi 
kültcrület,  C114/5  helyrajzi szám alatt felvett, természetben a  8220 
Balz[tonalmácii, Somfa utca  1.  szám alatt található,  32.336 m2  területű erdő és 
gazdasági épület besoroläsú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan/Gyermektábor), 
arnely az Önkormányzat törzsvagyonának része. 

2) A  Képviselő-testület  108/2015. (IV. 16.)  számú határozatával úgy 
Oöntött„ hogy támogatja, hogy a Veszprém  Handball Team  Zártkörűen 
evIüköd5 R.iszvénytársaság (a továbbiakban: Veszprém/Társaság/Beruházó) 
olyan sportfej1eszt6si programot (a továbbiakban: Program) adjon be 
látenycsapatsport támogatási konstrukció megvalósítása érdekében az  1996. 
évi LXKXI. tör,Tényben foglaltak szerint, amely tartalmazza az Önkormányzat 
tulaj donában lévő gyermektábor területén megvalósítandó építési beruházást. 

3) A  Képviselő-testület  167/2015..  (VI.  25.)  számú határozatában elfogadta a 
kártalanfilredi gyermeküdülő fejlesztési programjának irányelveit, valamint az 
Önkorraäny.zat és a Veszprém  2015.  június  30.  napján együttműködési 
rnegánapodást kötettek a sportfejlesztési program megvalósításáról, melyet 
2016.  április 22-én további együttműködési megállapodással egészítettek ki. 

4) A  Veszprém az; Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásával  2016.  március 
31-én építési engedélyt kért és kapott Kézilabda Utánpótlás Központ 
me2e',pítésére, amely lehetőséget adott: 

a) egy, a földszinten  17  db (szoba, fürdő, előtér helyiségeket tartalmazó) 
lakóegységet, bLit, orvosi helyiségeket, szociális blokkot, iroda helyiségeket, 
edz ö  helyiségeket, valamint kiszolgáló helyiségeiket (köztük kettő szaunát, egy 
gőz zaunat pezsgőfürdőt, konditermet), sportcsarnokot, fogadóteret, étkezőt, 
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konyhai kiszolgáló helyiségeket, az =elem.  17  db (s2oba, äirdő, eltér 
helyiségeket tartalmazó) lakóegységet, közösségi helyiségeket oktatási valamint 
iroda helyiséget, valamint kiszolgáló helyiségeiket turtalma2:15,  6,00  rn 
épületmagasságú,  2364,14  m' bruttó alapterület, kétszintes, sport-, szálás-
vendéglátó egység rendeltetésű központi épületfa továbbiakban: f&pület), 
b)hat,  (ebből egy akadálymentesített), a földszinten raktár+takarítószeitár; 
három szoba, három fürdő, az emeleten három szoba, három fürdő és közlekedő 
helyiségeket tartalmazó,  5,33  m épületmagasságú,  120,40  m' bruttó alapterül.etű, 
kétszintes, nyeregtetős szállásépület (a továbbiakban: szálläsi4e1etek), 
c) egy, porta, pihenő, kettő wc, üzlet és raler helyiségeket tartalmazó,  3,67  m 
épületmagasságú,  107,25  m' bruttó alapterületű,  41,1 1  m" nettó alapterii.etű„ 
földszintes, féltetős, lemezfedésű, porta és kereskedelmi egység rendeltetée 
épület (a továbbiakban: porta) létrehozására. Egyben az építésügyi hatság 
tudomásul vette a meglévő épületek elbontását 

5) A  Veszprém kérelmére az építésügyi hatóság  2017»  szmtember 11.-én 
engedélyezte a főépület alaprajzi, homlokzati kialakitasának nkidosításä[.  A 
tervezett épület földszint + részben  2  emeletes, lapr.e.tegis kialaktású, 
tartószerkezete vasbeton piilérváz, ldtölt6fala,s falszerkezettel. Terepszint filött 
bruttó beépítettsége  2543,35 m2,  terepszint alatti bruttó beépítettsége  2993,51 
m2. 

6) A  Veszprém a beruházás L ütemében .apartmanokat •és perta épületet, 
valamint kapcsolódó létesítményeket kívánta' rriegvalösitani;  mfg  a EL ütemben a 
sportcsarnokot. 

7) A  beruházással kapcsolatban a Felek között létrejött  2015.  júniusi 
együttniüködési megállapodás az Önkormányzatnak jóváliagyäsi és ellenölzési 
jogot adott. 

8) Az Önkormányzat  2016.  október  27-in  a Beruházónak az építkezés cé jára 
birtokba adta az Ingatlant. 

9) A  Felek  2017.  június 9-én toväbbi együttmiiköd.ési inDgállapodást 
kötöttek, hogy a beruházásban létrejött infrastruktúra használata megfelelje :i a 
társasági adöról szóló  1996.  évi LXXXI. törvény. (továbbiakban:  Tao.  tv) 
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezinén.yére vonatkozó 
rendelkezéseinek. Rögzítették, hogy az Önkormányzat tulajdo:nábarL 
földterület tulajdonjoga és a Beruházó által létrehozand45 feépítntények 
tulajdonjoga nem válik el egymástól, hanem a feleitmények és a nekik helyet 
adó telek  1/1  arányban az önkormányzat tulajdona. ' 

10) Az Önkormányzat részére az egyes sportinfrastmktaira-fejles2:tési, 
turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról 
szóló  2065/2017.  (XII.27.) számú Kormányhatározat alapján támogatói okirat 
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kerü  it  kiadásra  (201'7.  december 29-én) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a 
továbbiakban Támogató) által, a •káptalanfüredi gyermek-és utánpótlás tábor 
fej,.e OEzté se tárgyban. 

11) A  megváltozoti. finanszírozási mód miatt szükségessé vált a Veszprérmnel 
megkötött megállapodások felülvizsgálata., 

12) A  Képviselő-testület elfogadta • a  15/2018. (11.28.)  számú határozat 
mellitidetét kdpező az egyes •sportinfrastruktára-fejlesztési, turisztikai és egyéb 
kiettelt beruházások forrisszüls&gletánek biztosításáról szóló kormányhatározat 
alapján nyújtott költségvetési r  'támogatásból Megvalósítandó - káptalanfüredi 
g:yernek-és utánpótlás -  tabor  fejlesztésére vonatkozó költségtervet és a támogatott 
tc.,vélenység rékletes bemutatását tartalmazó részletes feladat-és ütemtervet. 

13) Az Önkormaryzat által tervezett összesen  6  db apartmanház a Veszprém 
beruházásában  mär  megvalósult.  A  -szállásépületek kétszintesek, szintenként 
hilo:cn,  21-23  :rn-es szobával, melyből  1  db szoba akadálymentesített. Valamennyi 
szob íhcz tartozik fürdőszoba. Minden .épületben található tanári lakrész fürdővel 
és tcekonyhaval.  A 'hat  épület iösszesen  36.  Szobájában  144  • fó  elhelyezése 
biztcsitható. Megvalósult -a porta épület is. 

14) Az ÖnkormánYzatnak megítélt  2,2  milliárd forint támogatás új helyzetet 
tengatett. Az Önkmnányzat számára lehetőség adódik, hogy a Veszprém által 
vágrahajtott fijleszt6st átvéve valósítsa meg programját. 

Megállarodiis az együttműködés megszüntetéséről és az elszámolásról 

15) Az önkormányzat kezdeményezte Veszprémmel kötött együttműködési 
megalapodds megs2űntetését, azzal a kéréssel, hogy a Veszprém a sportcsarnokot 
ne építse meg.  A 2017'.  június  9-i  megállapodásuk  2.1  pontjában foglaltaknak 
megfelelően adja át a. már elkészült beruházást az Önkormányzatnak és számoljon 
el  ;1 Tao  tämögatáSsal.  A  'Veszprém elfogadja az Önkormányzat 
kezdemányezését.  A  felek kijelentik, hogy együttműködésüket a jelen 
rnegállapodásban foglaltak szerint közös megegyezéssel megszüntetik ás 
elszámoinak. 

161 A Feet:  megállapodnak, hogy a Balatonalmádi külterület,  0114/5  helyrajzi 
szám alatt felvett, természetben a  8220  Balatonalmádi, Somfa utca  1.  szám alatt 
tala11:Lató inge  ha  non megvalósult apartmanokat ás porta épületet, valamint az 
egyéb teljesítményéket - melyeknek tételes műszaki tartalmát és a 
kivit:OElezésért ki fizetett értékét a jelen megállapodás  1.  számú mellékelte 
tari a tnazza - a  2C VT  június  9-i  megállapodásuk  2.1  pontjában foglaltaknak 
ntegfeleLően a Veszprém ellenérték nélkül az Önkormányzatnak átadja. Az 
átalincló beruliá?As értéke  1.170.244 Ft. 
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17) A  Veszprém és az Önkormányzat között átadás lebonyolítására akkor kerül 
sor, amikor a Veszprém az apartman és porta épületeket, 'valamint a,;!. eqyéb 
építési teljesítményt az építőipari kivitelezési tevékenységről Szedó  191/2009. 
(IX. 15.)  Korm. rendelet - különösen,  de  nem kizárólag Fejezetében 
előírt műszaki átadás-átvételi eljárás keretében hibamentesen átveszi, amelynek 
várható időpontja  2019.  május hónap. 

18) A  Veszprém kijelenti, hogy  a  megvalósult apartman és porta épületek, 
valamint az egyéb építési teljesítmény az átadással az Önkormányzat tulajdonát 
képezik, azokra az ingatlän-nyeäntartásban  a  mär  az eddig  is  önkonliányzati 
tulajdonban lévő telekkel együtt az Önkormányzat  1/1  E trányú tulajdonjoga 
szerepelhet az ingatlan nyilvántartásban. 

19) A  Beruházó a könyvviteli nyilvántartásából kivezeti a megvalOsulit 
apartman és porta épületeket, valamint az egyéb építési teljesítményt és azok az 
önkormányzat nyilvántartásába kerülnek felvételre. 

20) Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Veszprém nem szerzi rreg a 
apartman és porta épületek haszitilatbavéteIfengedélyét,  de  a Veszprém 
hogy az apartman és porta épületek, .volamint az egyéb építéOEssi teljesítmény/ 
használatbavételi engedélyezéséhez siükSéges minden nyilatkozatot megtee és 
okiratot az Öfflcormányzat rendelkezésére bocsátja. 

21) A  Veszprém az építtetői jogosultságot (szerepkört) az Önkormányzatna'k 
átadja, és hozzájárul, hogy az pítési engedély átírásra, kerüli az (.inkoranär yzat 
nevére. Erről a Veszprém kész kiadni külön okiratba foglalt nyilatkozatot 

22) A  Veszprém vällalja, hogy együttrnüködik az Önkormanyzatal az elite/6i 
szerepkör megváltozása miatt az építési naplóban szükségessé mód osilsok 
végrehajtása érdekében és szavatolja, hogy ebben a kivitelező is ke,uemüköllik. 

23) A  Veszprém vállalja, hogy az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja azt a 
kódot, amellyel hozzáfér az építési engedélyezési hatósági járis irataihoz. 

24) A  Veszprém vállalja, hogy  2019.  május 31-ig az épftőipari kivitelmési 
tevékenységről szóló  191/2009. (IX. 15.)  Korm. rendeletben - különösen,  de 
nem kizárólag a VII. fejezetében előirt műszaki átadás átivételi eljárast a 
Veszprém a kivitelezővel lebonyolítja és a dokumentációt a Veszprém ,iOEs az 
Önkormányzat között átadás lebonyolítása keretele a átadja az 
Önkormányzatnak. 

25) A  Veszprém a munkaterületet visszaveszi a kivitelezöld és átad,ja az 
Önkormányzatnak. Ennek lebonyolítási időszaka legkésőbb  2019.  május  ;brain, 
amely időpontig az I. ütemben még hátralévő munkálatokat a Veszprém a 
kivitelezővel elvégezteti. 
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26) A  Veszprem vállalja, hogy kivitelezési vállalkozási szerződés VI.  1. 
portj  it  alapján gondoskodik róla, miszeint a kivitelező az építőipari kivitelezési 
tevi% Dzségrei" szóló  191/2009. (IX 15.)  Korm. rendelet  32.  §  (1)  bekezdésében 
sza1121L1yozott müszgki átadás-átvételi eljárásról írásban értesítse az 
Önkormanyza  tot  Dr. Sara Botond polgármesternek címzett, postai úton 
eljEttatoit könyvelt kfilcleményben, a7.7a1 egyidejűleg, amikor a kivitelező az e-
för aplóba törCénii bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, 
a fővállalkozb kivitelezőt és egyéb érdekelteket.  A  műszaki átadás-átvételi 
eljuásban az Önkormányzat tájékozódás végett jelenhet meg,  de  a Veszprém és 
kiv 1.telaző közötti kivitelezői szerződésen alapuló jogviszonyt érintő 
nyi taikozatot  rem.  tehet. 

27J A  Veszprém vállalja, hogy a közte és az Önkormányzat közötti átadás-
átvét el sOEorán  z  4itdipairi kivitelezési tevékenységről szóló  191/2009. (IX. 15.) 
Ko rm. rendelet  33,  §  ( l)  és  (3)  bekezdéseiben felsorolt dokumentumokat is 
ätallj  Et  az Önkormányzatnak.  A  Veszprém átadás-átvétel során átadja továbbá az 
épí résügyi és t4)itésfiDlügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az 62itésügyi hatósagi szolgáltatásról  312/2012. (XI. 8.)  Korm rendeletben 

azon dohtmentumokat, aruelyeket , a, használatba vételi engedély iránti 
lc&  elemhez a kérelmezőnek csatolnia ken, 

23; A  Felek :meg állapodnak, hogy az építtetői jogosultság (szerepkör) 
atrilizására vonatkozó adminisztrációs előkészítő eljárást már ezt megelőzően 
megindítják. Az építtetői jogosultság (sierepkőr) Önkormányzatnak való átadása 
azt követően történik, amikor az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. 15,) Kelm.  rendelet VII. fejezetében szabályozott eljárásban 
megvalósult apartatanokat és porta épületet, valamint az egyéb építési 
teljesinnényeket a Veszprém a kivitelezőtől átveszi. 

29;1  Veszpréin is az Önkormányzat között átadás lebonyolítása keretében a 
Veszprém átadja a Megvalósulási tervet az Önkormányzatnak. Ezen időpontig 
ácadja továbbá a teljes tervdokumentációt, és a terveztetéssel, bonyolítással, 
műsaid ellenörzéssel, kivitelezéssel és a káptalanfüredi projektet érintő jogi 
tevélienységgel kapcsolatos iratokat. 

30; A  Veszprém kötelezettséget vállal arra, hogy a káptalanfüredi projekttel 
kapcsolatos összes tervezési, bonyolítási, ügyvédi, kivitelezési, műszaki ellenőri 
szer;!ödését lezárja.  A  Veszprém tudomásul veszi, hogy ezen szerződések 
teljeAtésével raegszantetésével kapcsolatban az Onkormányzatnak a 
Veszprém felé a  32.)  pontban említett  378.355.399,-Ft-on felül és a 
Veszprernmel szer26d6 partnerek felé; semmilyen felelőssége vagy fizetési 
köt e:lezettsége nincs. 



6 

31) Veszprém kötelezettséget vállal arra, hogy a közte ÉOES az Önkormär yzat 
közőtti átadás lebonyolítása keietiben 'átruházza az Önkormányzatra - az 
apartman és porta épületek, valamint ai egyéb építési teljesEbnény létrehozJsára 
vonatkozó szerződéséből fakadó megrendelői (megbízói) 3zavatossági és 
jótállási igény érvényesítésének jogát, amelyért a Veszprém ellenértéket nem 
igényelhet. 

32) A  Veszprém  a  beruházás költségeinek azt  a  részét igényli az 
önkorrnányzattg amelyhez  a Tao  támogatás elszámolásánál nem  lud  hozdjutni. 
Ennek összege  378.355399,-Ft,  amely  a  megvalósult beruházás: irték  30 %-a,  és 
amit  a  Veszprém  a  beruházáshoz szükséges önrészként •saját eszközeiből 
finanszírozott. 

A  Veszprém tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a  37t3.355.399,- Ft 
összegből a Veszprém részére már ténylegesen elvégzett építési beruházás 
értékét az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jóváhagyott költségen,  t;s a 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda, támogatási szerződés tervezet jóvähegyást 
követően átutalja.  A  fennmarad6 összeget a Veszprém és az I'jnkormärryzat 
közötti átadás-átvételi eljárás lebonyolítását követő  15  napon beil teljesíti. 

33) A  Felek rögzítik, hogy a  Tao  támogatás igénybevétele siorän -‘tTeszprénmek 
15  évre szóló hasznosítási feltételeket kellett vállalnia azt figyelembe véve,  logy 
sportcsarnok építése is tervezve volt. Sajátos helyzet azonban, hogy  Tao 
támogatásból az apartman házak épültek meg, így még nem ismert, hogy a  Tao 
elszámolás során a támogatást kezplő ElVfMI a hasznosítás tekintetében milyen 
kikötéseket tesz. Ez idő szerint az OEÖffkormányzat arról tud nyiletkezni, 
hogy az I. ütem során után-megvalósult beruházást  15  évig üzemelteti. 

Budapest,  Budapest,  

     

Dr. Csík Zoltán vezérigazgató 
Ve3zprém  Handball Team  Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 
képviseletében 

Dr. Sára Botond. polgármester 
Budapest  Főváros kerület 

Józsefvárosi Önkorrnányzat 
képviseletében 
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