MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről:

Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Adószám: 15733555-2-17
Képviselő: Szabó Loránd, polgármester
mint Támogató (továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

Dombóvári Sportiskola Egyesület
7200 Dombóvár, Tulipán utca 13.
Adószám: 118861587-1-17
Képviselő: Zeman Zoltán, elnök
mint Támogatott (továbbiakban: Egyesület)

között az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a dombóvári 1358/2 helyrajzi
számon felvett, természetben Dombóvár, Katona József utca 28. szám alatt
található Farkas Attila Uszoda megjelölésű ingatlan.
2. A Kormány a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzelésinek a
támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények
bemutatásáról szóló 1526/2013 (VIII. 12.) Korm. határozatban döntött a MOB által
kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepciói
megvalósításának a támogatásáról.
3. A MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával,
valamint az egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival összefüggő
kormányzati feladatok változásáról szóló 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
közreműködésével működő Sportlétesítmény-fejlesztési Tárcaközi Munkacsoport (a
továbbiakban: SFT Munkacsoport) a 2017. év folyamán kidolgozta a 16 kiemelt
sportági szakszövetség támogatásának felosztását tartalmazó előzetes szakmai
javaslatot, mely alapján a nemzeti fejlesztési miniszter jelen meghatározta a 16 kiemelt
sportági szakszövetség részére felosztható támogatási keretszámokat.
4. Egyesület a 2. és 3. pontban részletezettek alapján 10 millió Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (továbbiakban NFM) az 1.
pont szerinti ingatlan infrastrukturális fejlesztésére, mely beruházás lebonyolításáért az
NFM a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt.-t (továbbiakban: BMSK Zrt.) bízta meg.
5. Mivel a támogatás kedvezményezettje az Egyesület, ezért a támogatási szerződés
megkötésére is Egyesület jogosult, a támogatás összeg kedvezményezettje az
Egyesület.
6. Egyesület vállalja, hogy a 4. pont szerinti támogatási összeget az Önkormányzat
tulajdonában lévő 1. pont szerinti ingatlan infrastrukturális fejlesztésére fordítja, mely
során jelen szerződés 1.sz. mellékletét képező terveken szereplő, I. ütemben
megvalósítani kívánt épületrész (szülői várakozó, edzői irodahelyiség) megépítése,
valamint a szárazföldi edzőteremben (a villamos-hálózat felújítása és elektromos
fűtőtestek elhelyezése) történik meg.
7. Az Önkormányzat és az Egyesület megállapodnak, hogy a támogatás terhére a
Kedvezményezett által az ingatlanon megvalósításra kerülő fejlesztés eredményét

a kedvezményezett veszi fel és tartja nyilván számviteli nyilvántartásaiban,
legalább a támogatási szerződés szerinti fenntartási kötelezettség a Kedvezményezett
általi teljesítéséig.
8. A tulajdonos Önkormányzat vállalja, hogy legalább a beruházás/felújítás műszaki
átadás-átvételének a lezárásától számított 15 évig folyamatosan biztosítja a beruházás
sportcélú funkcióra történő használatát, sportcélú fenntartását, valamint vállalja, hogy
ingatlan elidegenítése, megterhelése esetén, az ingatlant a fenti kötelezettségek az
ingatlan megszerzője, a teher jogosultja általi, az esetleges jogutódaikra is kiterjedő
hatályú vállalásának a kötelezettségével idegeníti el, terheli meg.
9. Egyesület elfogadja, hogy a beruházás megvalósulását követően az ingatlant érintően
tulajdoni hányad nem illeti meg, az uszoda hasznosításából eredően bevételre nem
jogosult, a beruházás következtében előnnyel járó megkülönböztetés nem illeti meg,
többletjogosultságokkal ezt követően sem rendelkezik az uszoda használatát érintően.
10. Mivel a 2-4. pont szerinti támogatás jogszerű kedvezményezettje az Egyesület, így a
beruházás szakszerű műszaki lebonyolításáért Egyesület felel, az ezzel kapcsolatos
különböző jogszabályok és a Támogatási Szerződés betartása, a kivitelezéshez
szükséges – nem a tulajdonoshoz kapcsolódó – dokumentumok beszerzése Egyesületet
terheli, ezek be nem tartásából eredő következményekért, károkért Önkormányzat
felelősséget nem vállal.
11. Egyesület vállalja, hogy a beruházással kapcsolatosan Önkormányzat felé semmiféle
követeléssel, ellentételezéssel nem él.
12. Jelen szerződés megszűnik:
a. az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével;
b. az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az
Egyesület jogellenes magatartás tanúsít, és az erre vonatkozó közlés és
egyeztetés nem vezetett eredményre, különösen, ha a jelen megállapodásban
vagy a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségét megszegi.
13. A két fél közötti jogviszony megszűnésekor, a 15 éves fenntartási időszak lejártát
követően Egyesület vállalja a beruházás térítésmentes átadását Önkormányzat
számára.
14. A Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
Polgári törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
15. Jelen megállapodás 4, egymással szó szerint megegyező példányban készült.
A Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
………………………………….
Dombóvár Város Önkormányzata
Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár, 2017. november…
Pénzügyi ellenjegyző:
________________________

...................................................
Dombóvári Sportiskola Egyesület
Zeman Zoltán
elnök

Dombóvár, 2017. november…

