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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

S)..,,( • számú előterjesztés 

a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására 
kötendő vállalkozási szerződésről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az egyes 
egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról 
szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a 2016. évben 2 OOO OOO OOO Ft összegű 
támogatásban részesült a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztéséhez (a 
továbbiakban: Fejlesztés). A 2017. január 12-én kelt SBF/917/2016-NFM_SZERZ. iktatószámú 
támogatói okirat alapján a Fejlesztés kiemelt előirányzatok szerinti költségterve a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Sportcélú Beruházások Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) részére 2017. február 
20-án megküldésre került. 

2017. március 10-én az Önkormányzat megkereste a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. 
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 39. 
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 48. Kőbányai uszoda és sportcsarnok jogcím 
csoportszám alatti további 500 OOO OOO Ft összegű előirányzat átadása iránt is. 

2017. június 23-án a Főosztály tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az előkészítés alatt álló 
kormány-előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megküldte az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma részére sportszakmai véleményezésre. A sportszakmai állásfoglalás alapján a 
Fejlesztést egy 3 OOO fő befogadására alkalmas sportcsarnok, 1 OOO fő befogadására alkalmas uszoda, 
egy 50 x 25 méteres versenymedence, egy 30 x 25 méteres melegítő medence és egy tanmedence 
kialakításával indokolt megvalósítani. A Főosztály ennek érdekében a feladat- és költségterv 
módosítását kérte, valamint arról is tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az 500 OOO OOO Ft összegű 
forrás biztosítását a véglegesített beruházási koncepció Kormány általi elfogadását követően tartja 
időszerűnek. 

A 2017. augusztus 29-én megküldött végleges feladat- és költségtervet a Főosztály 2017. szeptember 
13-án elfogadta, amely alapján a Fejlesztés megkezdése indokolt. A feladat- és költségtervben foglalt 
határidő, valamint a Fejlesztés jelentős összegére tekintettel vállalkozási szerződés megkötését 
javasolom a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő). 

II. Hatásvizsgálat 

A Vagyonkezelő képviselőivel a szerződés tartalma több körben került egyeztetésre, amelynek 
alapján az előterjesztés mellékletét képező képviselő-testületi határozat 1. mellékletében szereplő 
szerződéstervezet elfogadását javasolom. A szerződéstervezet a Fejlesztés előkészítéséhez szükséges 
feladatokat rögzíti, amelyek végrehajtásával megkezdődhet a beruházás megvalósítása. 

III. A végrehajtás feltételei 

A szerződés végrehajtása érdekében a Vagyonkezelő a szükséges intézkedéseket megteszi. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 
l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. október „4 P 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. S"',4 isztián 

Jegyzo f t. 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (X. 31.) határozata 
a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására 

kötendő vállalkozási szerződésről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok 
és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötendő vállalkozási szerződést az 1. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. november 10. 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 



1. melléklet a .. ./2017. (X 3 ! .) KÖKT határozathoz 

KI /2017/ 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(a továbbiakban: Szerződés) 

amely létrejött egyrészről: 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29., 
törzskönyvi azonosító száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-22224767) képviseletében Kovács Róbert polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendeló') 

másrészről: 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszáma: 01-10-042140, 
adószáma: 10816772-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-22224764) képviseletében 
Szabó László vezérigazgató, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együtt: Felek) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. 
Előzmények 

1. A Megrendelő az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások 
forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800 /2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a 2016. 
évben 2 OOO OOO OOO Ft összegű támogatásban részesült a Mázsa téri multifunkcionális 
sportcsarnok és uszoda fejlesztéséhez (a továbbiakban: Fejlesztés). 

2. A 2017. január 12-én kelt SBF /917 / 2016-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatói okirat alapján a 
Fejlesztés kiemelt előirányzatok szerinti költségterv első változata a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Sportcélú Beruházások Főosztálya (a továbbiakban: Támogató) részére 2017. 
február 20-án megküldésre került. 

3. A 2017. augusztus 29-én megküldött végleges feladat- és költségtervet a Támogató 2017. 
szeptember 13-án fogadta el. A Támogató döntése értelmében a Fejlesztés megkezdhető. 

II. 
A szerződés tárgya 

1. A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a Budapest X., Kőbányai út 57-63. szám 
alatti, 38403/2 és 38403/ 4 helyrajzi számú ingatlanokon egy multifunkcionális sportcsarnok és 
uszodakomplexum, valamint ezek kiszolgáló létesítményei megvalósításához (Fejlesztéshez) 
szükséges előkészítő munkálatok elvégzését (a továbbiakban: Előkészítés), továbbá a Támogató 
felé történő elszámoláshoz a szakmai beszámoló tervezetének az elkészítését. 

III. 
Vállalkozó feladatai, kötelezettségei 

1. A Vállalkozó a feladatellátás során köteles az 1. melléklet szerinti feladatterv és a 2. melléklet szerinti 
költségterv figyelembevételével eljárni. 

2. A Vállalkozó a II. 1. pont szerinti feladat megvalósítása során jogosult alvállalkozó, egyéb 
közreműködő igénybevételére. 

3. A Vállalkozó a szerződés tárgyát érintő Előkészítés végrehajtása során elkülönített alszámlát nyit a 
pénzügyi műveletek áttekinthető lebonyolítása érdekében. 



4. A Vállalkozó a II. 1. pon t szerinti feladat elvégzése soran a műszaki-szakmai tartalom 
m egvalósítható s ága érdekében: 

a) a Megrendelő által megalko tandó kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) 
elkészítéséhez szükséges, a Megrendelő által meghatározott alapadatokat szolgáltatja; 

b) elvégzi a talajvizsgálati és geomechanikai, valamint hidrológiai vizsgálatokat; 

c) lebonyolítja a területen szükséges feltárásokat (régészeti, lőszermentesítési stb.); 

d) felméri és meghatározza a Fejlesztés megvalósításához szükséges közműkiváltási és -fej lesztési 
igényeket, elkészíti a közműkiváltáshoz szükséges terveket, beszerzi az engedélyeket és azok 
alapján a kivitelezését lebonyolítja; 

e) elvégezteti a terület vonatkozásában szükséges műszaki szakértői vizsgálatokat; 

f) elkészíti a Fejlesztéshez szükséges tanulmánytervet, az ehhez szükséges egyeztetéseket 
lefolytatja, és jóváhagyatja a Megrendelő által m eghatározott közreműködőkkel; 

g) a jóváhagyott tanulmányterv alapján elkészíti a Fejlesztés építési engedélyezési 
tervdokumentációját, és azt az engedélyező hatóságnak benyújtja; 

h) felméri és m eghatározza a szükséges közmű- és forgalomtechnikai igényt; 

i) lebonyolítja az Előkészítéshez és a Fejlesztéshez szükséges engedélyezési eljárásokat, a kiviteli 
tervhez kapcsolódó engedélyezési eljárások kivételével; 

j) elvégzi a Fejlesztéssel érintett ingatlanokon található épületek, építm ények bontásából 
származó építménymaradványok, egyéb hulladékok felszám olását, elszállítását; 

k) ellátja az Előkészítéssel kapcsolatosan felmerülő műszaki ellenőrzési felada tokat; 

1) lebonyolítja az Előkészítéshez szükséges közbeszerzési eljárásokat; 

m) ellátja a szükséges jogi és egyéb szakértői feladatokat; 

n) ellátja az Előkészítéssel összefüggésben a nyilvánossággal (média-kommunikáció) kapcsolatos 
feladatokat; 

5. A Vállalkozó vállalja mindazon információk, dokumentációk gyűjtését előállítását és átadását, 
amelyekre a Megrendelőnek a támogatás elszámolásával, a létesítmény megvalósításával és a 
későbbi üzemeltetéssel kapcsolatban szüksége van, a jogszabályi előírásoknak és a szakmai 
szabályoknak megfelelően. 

6. A Vállalkozó az Előkészítéssel összefüggésben megkötendő vállalkozási és megbízási szerződések 
mintáját előzetesen megküldi a Megrendelő részére. 

7. A Vállalkozó a szerződéssel kapcsolatos iratokat és az alátámasztó bizonylatokat legalább tíz évig 
kö teles megőrizni. 

8. A fentieken túl elvégez minden olyan feladatot, amely az Előkészítés körében szükséges. 

IV. 
Megrendelő feladatai, kötelezettségei 

1. A Megrendelő az igazolt teljesítés alapján a Vállalkozó esedékes számláját határidőben és 
hiánytalanul kiegyenlíti. 

2. A Megrendelő köteles meghatározni a Vállalkozó felé a KÉSZ megalkotásához szükséges 

alapadatigényeit. 

3. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót a készülő KÉSZ tartalmáról annak érdekében, hogy a 
Vállalkozó a tájékoztatás alapján a feladatát el tudja látni. 

4. A Megrendelő látja el a Támogatóval való folyamatos kapcsolattartás feladatát, és a Vállalkozót 

2 



minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatja, amely a Szerződés teljesítése 
szempontjából releváns. 

5. A támogatás elszámolásához kapcsolódó dokumentációs követelmények Támogató általi 
meghatározását követően a Megrendelő haladéktalanul tájékoztatja azokról a Vállalkozót. 

6. A Felek rögzítik, hogy a 3. melléklet szerinti támogatói okiratban foglaltak alapján szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készíteni a véghatáridőt követő hatvan napon belül. A 
szakmai beszámoló tervezetét a Vállalkozó készíti el. A Vállalkozó által elkészített 
dokumentumokat az alábbi záradékkal kell ellátni: SBF /917 /2016-NFM_SZERZ iktatószámú 
támogatói okirat terhére elszámolva. 

7. A Megrendelő kijelöli - az építtető képviseletében eljárva - mindazon személyeket és szervezeteket, 
akik a Fejlesztés tartalmi igényeinek meghatározásában és a tanulmányterv jóváhagyásában 
kompetensek. 

V. 
Teljesítési határidő 

1. A Vállalkozó az II. 1. pont szerinti műszaki előkészítésre vonatkozó feladatotokat 2018. december 
31. napjáig, továbbá 2019. február 19. napjáig a Támogató felé történő elszámoláshoz a szakmai 
beszámoló tervezetének az elkészítését érintő feladatokat köteles elvégezni. 

VI. 
Szerződéses ár 

1. A Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint határidőre való teljesítése esetére 
a Felek keretösszegben meghatározott - a projektmenedzsmentdíjon kívül - tételes 
elszámolású vállalkozói díj megfizetésében állapodnak meg. 

Felek rögzítik, hogy a Szerződés vonatkozásában tételes elszámolás alatt egyezően azt értik, hogy 
a Szerződés tárgya szerinti feladat végrehajtása során - a projektmenedzsmentdíjon kívül - a 
Vállalkozó által a teljesítés érdekében bevont, az egyes alvállalkozókkal kötött vállalkozási 
szerződésekben megállapított díjtételek alapján számláz a Vállalkozó a Megrendelő felé. 

2. A keretösszegben megállapított szerződéses ár (a továbbiakban: szerződéses ár) bruttó 
1 969 409 600 Ft, azaz egymilliárd-kilencszáz!1atvankilencmil!ió-négyszázkziencezerhatszázfa,int, amely 
tartalmazza a Megrendelő által esetlegesen fizetendő fordított áfa összegét is. 

3. Felek megállapodása szerint a VI. 2. szerinti szerződéses ár részét képezi a Vállalkozót 
átalányárként megillető projektmenedzsmentdíj, amelynek összege bruttó 232 924 319 Ft, azaz 
kettőszáz!1arminckettőmillió-kilencszázhuszonnégyezer-háromszáztizenkilencforútt. 

VII. 
Teljesítés 

1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott munkákat a vonatkozó jogszabályokban, 
magyar szabványokban, műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően, a Szerződésben 

meghatározott véghatáridőig elvégzi. 

2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Szerződés teljesítésének teljességéért és hiánytalanságáért, 
valamint a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséért. 

3. A Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Szerződés tárgyát képező Fejlesztés 
építési engedélyezési tervdokumentációját benyújtja az engedélyező hatósághoz és a 
fejlesztési terület alkalmas a kivitelezés megkezdésére, valamint a Támogató felé történő 
elszámoláshoz a szakmai beszámoló tervezetét a Megrendelőnek átadta. 
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VIII. 
Számlázási, fizetési feltételek 

1. A Megrendelő a Vállalkozónak a Vállalkozó által kiállított előlegbekérő teljesítésigazolását követő 
tizenöt munkanapon belül bruttó 300 OOO OOO Ft, azaz háromszázmillió forint előleget fizet. A 
Vállalkozó az előleg jóváírását követően az előlegről számlát állít ki, és azt a jóváírástól számított öt 
napon belül megküldi a Megrendelőnek. 

A Felek megállapodása szerint az előleg elszámolása úgy történik, hogy minden, a Megrendelő által 
befogadott számla végösszegéből 15 %-nak megfelelő összeg előleg jogcímén elszámolásra, 
levonásra kerül, mindaddig, amíg az előleg teljes összege visszafizetésre kerül. Az egyes számlákban 
érvényesített előleglevonásokon túlmenően az esetlegesen még fennmaradó előleg összege a 
Vállalkozó által benyújtott végszámlában kerül elszámolásra. 

2. A Megrendelő a VI. 3. pont szerinti projektmenedzsment-feladatok teljesítéséről havonta, valamint 
a VI. 1. pont szerinti tételes elszámolású feladatokról a Vállalkozó által a teljesítés érdekében 
bevont, az egyes alvállalkozókkal kötött vállalkozási szerződésekben megállapított díjtételek alapján 
teljesítésigazolást állít ki. A teljesítés igazolására a Megrendelő részéről dr. Pap Sándor 
alpolgármester jogosult, távolléte esetén a helyettesítéséről a Megrendelő köteles gondoskodni. A 
teljesítés igazolása során az igazolt teljesítmény meghatározásakor, a Megrendelő a Vállalkozó által 
a teljesítésbe bevont közreműködők teljesítésének meglétét jogosult ellenőrizni és a Vállalkozó által 
benyújtott teljesítésigazolást ennek ismeretében leigazolni. 

3. A Vállalkozó a VI. 3. pontban teljesített feladatok tekintetében - a projektmenedzsmenti feladatok 
ellátásával összefüggésben - a tárgyhónapot követő hónap ötödik napján - havonta bruttó 
17 917 255 Ft, azaz tizenhétmillió-kilencszáztizenhétezerkettőszázöiveniit forint összegben jogosult számla 
kiállítására a teljesítésigazolás kiadását követően. A kerekítésből adódó különbözetet az utolsó 
számla tartalmazza. 

4. A VI. 1. pont szerinti tételes elszámolású feladatokra eső vállalkozói díjra a Vállallwzó a feladatok 
teljesítésének üteme szerint, a felmerülő és számlával igazolt költségei függvényében jogosult, 
amelyről a Vállalkozó a teljesítésigazolás kiadását követően - az alábbiakban szabályozásra kerülő 
módon - számlát állít ki. 

5. A számlát a Megrendelő címére kell benyújtani cégszerűen aláírva, a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően, alakilag, tartalmilag hibátlan módon a teljesítésigazolásban 
foglaltakkal egyező mértékben. 

6. A Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő - a beérkezést követően - ellenőrzi. A 
Megrendelő a számlát annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül jogosult kifogásolni és a 
számla befogadását megtagadni. A Vállalkozó az erről szóló írásbeli értesítést követően köteles új 
számlát kiállítani. Ez esetben a számlázásra, fizetésre vonatkozó határidők újrakezdődnek. 

7. A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla alapján, a számla befogadását követő tizenöt napon belül 
átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára. 

IX. 
Felek együttműködése 

1. A Felek együttesen rögzítik, hogy az Előkészítés sikeres megvalósítása érdekében minden tőlük 
elvárhatót megtesznek, a teljesítés során szorosan együttműködnek. E cél elérése érdekében a 
feladat ellátása során folyamatosan egyeztetnek, igény szerint, de legalább havonta kooperációt 
tartanak, melyről emlékeztető készül. A kooperáció tárgyi feltételeit a Vállalkozó köteles biztosítani. 

2. A Vállalkozó havonta írásban tájékoztatja Megrendelőt a megkötött alvállalkozói, közreműködői 
szerződések időbeli és pénzbeli ütemezéséről a likviditás folyamatos biztosítása érdekében. 

3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a 
4 



munka elvégzését akadályozza, korlátozza, esetleg ellehetetleníti. 

X. 
Egyéb rendelkezések 

1. A Szerződés kizárólag írásban módosítl1ató, a Felek felliatalmazással bíró, illetve cégjegyzésre 
jogosult képviselőik útján. 

2. A Szerződés teljesítése során kijelölt kapcsolattartók: 

a) a Vállalkozó képviselője; 
Név: Szabó László vezérigazgató 
Telefon: 06 1 666 27 61 
E-mail: szabo.laszlo@kvzrt.hu 

b) a Megrendelő képviselője; 
Név: dr. Szabó Krisztián jegyző 
Telefon: 06 1 4338 202 
E-mail: SzaboKrisztian@kobanya.hu 

3. A Felek a Szerződés teljesítése körében elsősorban elektronikus úton (e-mailen) tartanak 
kapcsolatot. 

4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 
1. pont b) alpontjában meghatározott átlátl1ató szervezetnek minősül. 

S. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V 
törvény rendelkezései az irányadók. 

A Szerződés öt számozott oldalból áll, hat példányban készült, amelyből öt példány a Megrendelőt, egy 
példány a Vállalkozót illeti meg. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. melléklet szerinti 
feladatterv (Feladatterv a Budapest X. kerületi Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda 
tervezéséhez és előkészítéséhez), a 2. melléklet szerinti Költségterv, valamint a 3. melléklet szerinti 
támogatói okirat. 

A Felek erre jogosult képviselői a Szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2017. november „ 

Megrendelő 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés 

" 

Dr. Szabó Krisztián 
Jegyzo 

Dr. Szüts Korinna 
főosztályvezető 

Budapest, 2017. november „ 

Vállalkozó 
Szabó László 
vezérigazgató 

" 
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SBF/917/2016-NFM SZERZ 

FELADATTERV A BUDAPEST X. KERÜLETI MÁZSA lrÉRI 
MULTIFUNKCIONÁLIS SPORTCSARNOK ÉS USZODA TERVEZÉSÉHEZ ÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 

Projekt tárgya : X. kerü leti multifunkcionális sportcsarnok és uszoda tervezése és előkészítése 

Létesítmény címe: Budapest, Kőbányai út 57-63. (hrsz.: 38403/2 és 38403/4) 

Előkészítő: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 

Építtető : Nemzeti Sportközpontok, Kőbányai Önkormányzat 

Üzemeltető : Magyar Állam, Nemzeti Sportközpontok 

Feladatleírás: Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény, sportközpont és uszoda 

Beruházás paraméterei: Az elképzelések szerint egy 3000 fő befogadására alkalmas multifunkcionáli s 
sportcsarnok és egy 1 OOO fő befogadására alkalmas uszodakomplexum, valamint ezek kiszolgá ló
létesítményei épülnének meg a Mázsa téren. Az építést megelőző előkészí tési és tervezési munkák · 
keretében - többek között - sor kerülne a terület építési szabályozási tervének a módosítására, a 
beruházás megvalósításához szükséges közműkiváltási - és forgalomtechnikai igények fe lmérésére, a 
szükséges talajmechanikai és hidrológiai vizsgálatok elvégzésére. Megvalósulna a komplexum 
megépítését akadályozó közmü- és egyéb vezetékek kiváltása, illetve a megépítéshez szükséges 
közműhálózat-fejl esztés . A tervezés keretében el őbb e l őkészítő tan ulmányterv, majd engedélyes terv i 
készül, amely engedé lyeztetésre is kerül. 

Beruházás helye: Budapest, Kőbányai út 57-63. (hrsz.: 38403/2 és 38403/4) 

A Támogatás felhasználása során elvégezendő feladatok: 

,-····- · ,._ ·---·---· ·---. ·- - .. . . 

Terület elökészítés, a szükséges feltárások elvégzése, szakértő/' vi~. -~~Jaföl{, ~,,}yAn-ú-,.; / . ·· ,,: \• .-·: 
1 .. " ' ' ' h ' 1 ' C'. ' l ' ,,;,: ... H A T•l , , l O r -' 1< 0 ,·,. ,.-f . . . ·,. 
(OZl11UVeS1tes es a ozatieJ esztes, .... ·---· h>: g,ü1 nc •; 1cn :·;,·_· ·:. . ' . . 

KSZT készítés, --· - -·-·; / ; ~:_-;; / ~; / · . · · i · 
, , . , . , , . , li, téi 1Ó ;"1 • • 1,f , )~J:.x .) / !, ~·r-,1 .:: , .,, ; 

Tanulman,Y:erv ~.s eng.edely~~es.1 terv kesz1tese, engedelyeztetfs, · · · 111
· ·· · · · · .. · · · · .. .. _. /., .'.,·:! : · /- '.\ :. ·. 

L~.bonyol1ta~, 1:1us.zal.~1 el,lenorzes, , .. . ,. . , , .I , , 70 // Ali[.; :l n. 
Kozbeszerzes, Jogi koltsegek, szakerto1 d1J ak, nyilvanossag b1í-J:~:-~~~a. · 
Időtartama: 201 7-20 18 1 Elo0 a ir,1 _. 

/11/_3_'_ 5_·-~ 1;;._':'0!;._;:_i'.
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Elszámolás készítése és projekt zárása : 2019.02.28. 7 / 

A Feladatok szakmai megvalósításának végső határideje: 20 18. 12.3 1. 

Budapest, 20 17. augusztus 29. 

c,GL-,1~ 
· Kovács Róbert 

po lgármester 
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1. sz. 111clléklc1 

Költségterv 

. államháztartás alrendszereibe tartozó aazdálkodó szervezetek részére (NSK, önkormányzatok 

~

·ezeti kezelésű előirányzat m egn evezése: Kőbányai uszoda és sportcsan~-- - - -- - --) 
erződés iktatószáma: SBF/9171201 6-NFM SZERZ. -- - ·- - ·····-

dvezményezett neve: Budapest Főváros X.ker. Kőbányai Önkormányzat -----

mogatott feladat megnevezése: X. kerület i multifunkcionális csarnok és uszoda fej lesztése 

I. A Feladat m eg valósítása érdekében rendelkezésre álló forrás 

adatok forintban 

~

n ogatás összege: ~ 2 OOO OOO OOO 

ját for rás összege: - ----- - - ---- __ 

szesen: ~0000 =="'---- ------·--'---------- --- - --- ·- - - ---------
Támogatás intenzitása (%)· 100 

II. Tervezett kiadások 

Sc,r- Kiadás m egnevezése 
Az igényelt támonatás 

sz;'1m terhére 2017 
--· 

1. Személyi ielleqü ráfordítások 0 

illetm én vek, munkabérek 0 ··--·-

munkaacfókat terh elő Lárutékok és szociális hozzáLáru/ásl adó 0 

2. Doloq i k iadások 265 5H 7 ·19 

karbantartási, kisj avitás/ szolgáltatások u 

bontás 0 ----

karbanta,tási, j av//ási tevékenység_ek (tárgyi eszköz folyamatos elhasználódásá11ak rendszeres helyreáll/lása) 0 

egyéb szolfJ.á l tatások 265 5 14 719 

lebonyolilás 30 480 OOO -- -··---··--
meg_valóslthatósági tanulmány 0 

·-··-
Jogi ta11ác:sadás 0 ·-- --------·-·-··-------
könyvvizsg_álói (könyvviteli) szolgáltatás Q 

---··-- -----·-·· -
közbeszerzés ü ·- --------·--·. - ·· ·· --·-
hatóság_i dijal< 2 OOO OUO ----· ····----·-- ·--··-
tranzakci~s illetékek, kincstári dljak (támog_alási összeg_ felhasználásával kaecsolalos) ---- _________ .110 ,1ao 

proiektmnnedzsment 232 92/i 319 ,-. --
)\ Eavéb m (lködési célú k iadások (1+2) K5 265 SH / ·J9 

·-----·-
,-. --- --

:i. Beruházások 1 '/34 485 _~ 

tervezés (kivitelezési tervek, vázlattervek, lélesltménytervek) 8'/ / 369 909 - -------------··-··--- ·-. -
száll/lás 0 -----·-····· 
rakodás ü ·------·-·----- -
alapozás J - -·--·-- ---·- -·· 
szerelési munkák J ·--- 1---------·-·--·-·····--
lárovi eszköz besze,zése (informatikai eszközök, műszaki berendezések, felszerelések. !!!fl_atlanok vételára) -----·--·--···· ú 

kis értékú tárgyi eszközök beszerzése (200, O ezer forint bekerO/ési érték alattiak) Q 
···- -·-········-

épltés, helyiségek kialakl/ása 656 615 312 
·->---------·-······ 

iizembe helvezési munkák /múszaki ellenőrzés, mérnöki szolgáltatások amennyiben az aktiváláshoz sziikségesek) 0 ·-
4. Fe lúiítás 0 

Korszerűsítések, felújítási munl<ák (tárgyi eszköz élettartamát meghosszabbító tevékenységek vagy az eszköz eredeti mC1szal1i 

,-. állapotát, teliesitöképességét megközelítöen vagy teljesen visszaállító munkálatok) 0 --
13 Eavéb fe lhalmozási célú kiadások öss7.csen (3+4) 1(8 1 734 485 21!1 

._. --
Tá mOfJ.a tás ÖSSZefJ.C (A +Bl 2 OOO OOO OOO 

Dátum: 2017. augusztus 29. PH. 

, / 
,,,1(:..) ~) l , < .< _,;' l / .' ( ( 

a támogatást igénylö cégszerű ,iláirasa 



!sztési Minisztérium 

Támogatói okirat 

(' u i-r t:'c"C 'ti' Kötelezettségvállalás azonosítója:s, n ·v:.J ) _; ,, 

Iktatószám: SBF/917/2016-NFM_SZERZ 

Alulírott Dr. Seszták Miklós, mint Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot (a továbbiakban: Támogató) 
irányító és képviselő miniszter - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 1 1. 
(XII. 31.) Konn. rendelet (a továbbiakban: Ávr. ) 101 /A. § hatálya alá tartozó 1800/2016. (XTI. 20.) 
Konn. határozatban (a továbbiakban: Konn. határozat) meghozott támogatói döntéssel összhangban -
jelen egyoldalú nyilatkozatot képező okirat aláírásával kij elentem, hogy Támogató 2.000.000.000 Ft, 
azaz kettőmilliárd forint összegben költségvetési támogatást (a továbbiakban: Támogatás) biztosít a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 20 15. évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 1. 
melléklet XVII. fejezet 20. cím 39. alcím 48. Kőbánya i uszoda és sportcsarnok jogcímcsoport terhére 
(ÁHT: 35975 1) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkonnányzatának (a továbbiakban: 
Kedvezményezett) a X. kerületi multifunkcionáli s spo1icsarnok és uszoda fejlesztéséhez és a fejlesztés 
során a Kedvezményezettnél felmerülő költségekre (a továbbiakban: Feladat). 

1. A támogatás intenzitása: 100% 

2. A támogatás terhére a támogatói okirat 1. számú mellékletében kiemelt elő irányzat szen nt1 
bontásban meghatározott, a támogatott tevékenység megvalósításának időszaka alatt elvégzett 
tevékenységekkel összefüggésben felmerült költségek számolhatóak el. 

A kiemelt elő irányzatok szerint megbontott költségterv részletezését a jelen támogatói okirat 
kiadását követő 60 napon belül meg kell küldeni Támogató részére, amely a Támogató ál tali 
elfogadása esetén a támogatói okirat elválaszthatatlan részévé válik, aim ak módosításának 
minősül. A részletes költségterv megküldéséig a Támogatás terhére a Kedvezményezett 
részéről kifizetés a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával teljesíthető. 

3. A támogatott tevékenység szakmai megvalósításának időszaka : 

201 7. j anuár 1. - 201 8. december 31. 

4. A Támogatás fo lyósítására az Ávr. 101 /A. § (9) bekezdés eb) pontja alapj án, a támogatói okirat 
kiadását követően 2016. december 30-ig egy összegben kerül sor a Kedvezményezett által, a 2. 
számú melléklet szerinti nyilatkozatban megjelölt, elkülönített számla javára. 

5. A Támogatás kizárólag a Feladat megvalósításához használható fe l. 

A Támogatás felhasználása során figyelemmel kell lenni az alábbiakra: 

A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény, építésével , 
bőv ítésével , korszerüsítésével, működtetésével , üzemeltetésével történő megbízás odaítélése 
során átl átható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével kell elj árni. 
A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a 
felhasználók szám ára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést 
biztosítani . A beruházási költséget legalább 30%-ban fi nanszírozó vállalkozás a támogatott 
létesítményt kedvezőbb fe ltételek mellett használhatj a, ha e fe ltételeket nyilvánossá teszik. 
A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sp01ioló vagy hivatásos csapat 
kizárólagos haszná latában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más 
hivatásos vagy amatőr sporto lónak vagy csapatnak kell használnia. 



Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén 
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni . 
Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható 
költségek és a müködési eredmény közötti különbséget. 
A müködési eredmény mértékét 
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy 
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag 
kell levo1mi az elszámolható költségekből. 

Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás 
összege az előzőekben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható 
azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladj a meg az elszámolható költségek 80%-át. 
A beruházási támogatás keretében az épületek, építmények értékét növelő költségek, valamint 
a tárgyi eszköz és az immateri ális javak költsége számolható el. 

A Kedvezményezett a Támogatás felhasználásába közremüködőt a Támogató előzetes 

tájékoztatása esetén vonhat be. 

A Kedvezményezett köteles a Támogatásról elkülönített nyilvántaiiást vezetni. 

6. A Kedvezményezettnek a Támogatás felhasználásáról az Ávr. 92-93. §-a szerinti szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készíteni, amelyet Támogató részére a 1011 Budapest, 
Iskola utca 13. II. emelet 260. iroda címre kell megküldeni . A beszámoló benyújtásának 
hatá1ideje: a 3. pont szerinti szala n ai megvalósítás véghatáridejét követő 60 napon belül. 

A beszámolóhoz benyúj tandó dokumentumokat a „SBF/917/2016-NFM_SZERZ iktatószámú 
támogatói okirat terhére elszámolva" záradékkal kell ellátni. 

A Támogató vállalja, hogy a beszámoló formai és további taiialmi követelményeiről a 
Kedvezményezettet a beszámoló benyújtása el őtt kellő időben tájékoztatja. 

A beszámoló Támogató részérő l történő elfogadására a Sportcélú Beruházások Főosztályának 
főosztályvezetőj e, akadályoztatása esetén helyettese jogosult. A Támogató a beszámoló 
elfogadásáról a beszámoló benyúj tását követő 30 napon belül dönt és értesíti a döntésről a 
Kedvezményezettet. Hiánypótlásra egy alkalommal, a Támogató által megjelölt határidőig van 
lehetőség. 

7. Támogató a Támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerü 
felhasználása esetén az államháztaiiásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény 53/ A. §-a szerint jár el. 
A Támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül különösen, ha a Kedvezményezett a 
Támogatás terhére a 2. pontban meghatározottak ell enére teljesített kifizetést. 

Nemteljesítés esetén a visszafizetési kötelezettség érvényesítése a Támogatás fo lyósítását követő 
30 napon belül benyújtott, valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető 

bankszámlára a számlavezető banlmál bejelentett, Támogató beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó jogosultságát igazoló felhatalmazó levél (beszedési megbízás) útján töiiénik. 

Amennyiben a fe lhatalmazó levél benyújtására határidőben nem kerül sor, Támogató a 
Támogatást visszavonja és elrendeli a Támogatás visszafizetését, amelyet a visszafizetésről szóló 
értesítő levélben meghatározott bankszámla javára kell teljesíteni. 
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A Támogatás visszafizetésekor fel kell tüntetni az átutalási megbízás közlemény rovatában az 
ÁHT azonosítót, a kötelezettségvállalás azonosítóját és az okirat iktatószámát. 

A Kedvezményezett a Támogatással kapcsolatos iratokat és a Támogatás felh asználását 
alátámasztó bizonylatokat teljes körüen az Ávr. 101. § szerinti határidő ig köteles megőrizni. 

9. A Kedvezményezettet az Ávr. 102. § szerinti fenntartás i kötelezettség terheli, mely a feladat 
megvalósítását követő 5 évig tart. 

10. Amennyiben a Kedvezményezett jelen okiratban megjelölt adataiban változás következik be, azt 
köteles a változás bekövetkezésének napjától számított 8 napon belül bejelenteni Támogató 
részére. 

11. Támogató az Ávr. 96. §-ában meghatározott esetek bekövetkezésekor jogosult a jelen okiratot és 
a Támogatást visszavonni, amelynek következtében a Kedvezményezett köteles az addig részére 
fo lyósított támogatást az Áht. 53/A. § (2) bekezdés és az Ávr. 98 .§ (1) és (2) bekezdése szerinti 
ügyleti , késedelem esetén késedelmi kamattal növelten egy összegben visszafizetni . 

12. A Támogatás felhasználását a Támogató, a Támogató által ellenőrzéssel megbízott szerv vagy 
személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, 
továbbá a jogszabályban feljogos ított egyéb szervek képviselői jogosultak ellenő rizni . 

13. Az Ávr. 95. § (2) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével módosítási kérel em 
benyújtható. 

Jelen jognyilatkozat 4 db eredeti példányban készült, és aláírásának napján lép hatályba. 

Jelen nyilatkozatot, mint a valósággal és akaratommal m indenben megegyezőt saját kezü leg 
jóváhagyólag írom alá. 

2!? (~,,.,,-·-~ .· .; ,í·.~;t il / / ' '. 
Budapest, 2016. év december hónap ,, .,._,,,, nap ·- - ,,/ >/' · · 1\\. 

(, ,(' J t \ o?.i~::có; \;.:;\. ....... ·.·.: 
miniszt~rl. \\,\/ : · .. ,, ... ' 

Nemzeti Fejlesztési 1Vlinis~'tériu1\1
11 1

,'.: •• 

Támogató 

Ellenjegyzem a Komi. határozatban foglalt rendelkezésekre tekintettel: 

' jz_;z___ Budapest, 2016. év december honap,, ,, .. . nap-é__:.: __ ,_ . -·-·~ 
Sáfr' 1 Gábor 
osztályvezető 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Költségvetési Főosztály 

pénzügyi ellenjegyző 

3 



1. szárnt: r:1c: ~:,: ;:' az SBf 917/20 16-NFM_SZERZ /20 16-NFM_SZERZ ikt. számú támogatói 

okirat! üZ 

A. támogatás terhére az alábbi költségek számolhatóak el: 

Szemé ly i juttatások, munkaadókat terhe l ő 
30 OOO OOO Ft 

járulékok és szociális hozzájárulási adó 

Dologi kiadások 1 950 OOO OOO Ft 

Egyéb működés i kiadások Ft 

Beruházások, felújítások (ÁFA nélkül) 15 748 031 Ft 

Beruházások, felúj ítások ÁFA 4 25 1 969 Ft 

Egyéb felhalmozási kiadások Ft 



NYILATKOZAT 

a .. .. ....... , .. . .. . ... .. szá1nú 

TÁMOGATÓI OKIRATHOZ1 

A kedvezményezett adatai : 

Név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Székh ely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Képviselő neve és tisztsége_: Kovács Róbert 

Cégjegyzékszám / egyéb nyi lvántartásba vételi szám: 73573 7 (P IR szám) 

Nem gazdasági társaság esetén a nyilvántartást vezető szerv neve: Magyar Államkincstár 

Adószám : l 5735739-2-42 

Bankszámlát vezető p énzintézet neve, számlaszám: OTP Bank N yrt. 11784009-15510000-
11100001 

A támogatást a vonatkozó kormányhatározattal továbbadni kívánoni2: 

igen / nem 

___ ,, ______ _ 
1 A nyilatkozatot kitöltve, alá írva, a túmogatói okirat kiadásáig kell megkiildcni a támogatónak. Ha a támogató szóbeli vagy 
írásos nyi latkozatában azt lehetővé telte, úgy lehetőség van elektronikus úton egyszcrü músolat beküldésén: is a támogatói 
okirat kiadásához. Ebben az esetben az eredeti példányt az elektronikus megküldést követő harminc napon belül kell 
megküldeni a támogatónak. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 . (XII. 31 .) Korm. rendelet 10 1/A. § (4) 
bekezdése alapján abban az esetben, ha a költségvetési támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljarásról és a regionális támogatási térképrő l szóló 37/2011. Korm. rendelet 2. § l . pontja szerinti 
állami támogatast ta1ia lrnazna, külön íven be kell mutatni és a nyilatkozathoz csatolva be kell nyújtani a támogatott tevékenység 
bemutatását, helyszínének megjelölését és az elszámolni kívónt költségek részletesebb ismc1ictését. 

Í\llamháztartúson kívüli kedvezményezettek esetén a nyi latkozattal együtt benyújtandó a kedvezményezett: 

1. képvi selőjeként feltüntetett személy/személyek, mint alúírásra jogosult személy/személyek aláírás mintájának egyszer(i 
másolata, 

2. l étes ítő oki ratának vagy jogszabályban meghatározott nyi lvántartásba vételét igazoló okiratának egyszerü másolata. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az áll amháztart{1sról szóló 20 11 . évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/201 l. (XII. 
31 .) Korm.rendelet 101/A. § (8) bekezdése alapján az aláírás minta pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett 
vagy közjegyző által hitelesített példányát, vagy az aláírás minta közjcgyzö által hitesített másolatát, továbbá a létesítő okirat 
vagy jogszabályban meghati1rozott nyilvántartásba vételét igazoló okirat eredeti példányát a támogatói okirat kiadásától 
számított hatvan napon belül köteles a támogató részére megküldeni. 
2 A rncgfdclö aláhúzandó. 



Alu lírott jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy 

1. e nyilatkozatbmi foglalt adatok és információk teljeskörüek, valósak és hitelesek, 

2 . az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámol ás 
alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás az általam képviselt szervezettel s/.,emben nincs 
folyamatban, 

3. az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha enől a Kormány a:;, 
50. § (2) bekezdése szerint egyed i határozatban döntött, 

4. nem áll feim harmadik szem ély irányában olyan kötelezettség, amely a költségvetési 
támogatás céljának m egvalósulását meghiúsíthatja, 

5 az általam képviselt szervezet a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal3 

a) rendelkezik, és 

ba) azzal élni kíván, vagy 

bb) azzal nem kíván élni. 

b) nem rendelkezik. 

6. vállalom, hogy- h a a támogatói okirat azt előírja - a biztosítékot a támogatás fo lyósításának 
napjától számított harminc napon belül az általam képviselt szervezet a tái11ogat6 rendelkezésre 
bocsátja, 

7. abban az esetben, ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötö tt, vállalom, hogy 
azokat a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidej űleg a 
támogatónak megküldöm. 

8. A támogatott tevékenységet az általam képviselt szervezet 2017 . január 1-jétöl 2018. 
december 31-éig tervezi megvalósítani (a támogatott tevékenység időtartama). 

9. A költségvetési támogatás felhasználása a következö előzetes (egyszerüsített) költségterv 
alapján történik4: 

Személyi juttatások, mm1kaadókat terhelő 

járnlékok és szociális hozzájárulási adó 

Dologi kiadások 

Egyéb müködési kiadások 

Beruházások, felúj ítások (ÁFA nélkül) 

Beruh ázások, felújítások ÁFA 

Egyéb felhalmozási k iadások 

3 A megfelelö rész aláhúzandó. 

30 OOO OOO Ft 

1 950 OOO OOO Ft 

Ft 

15 748 031 Ft 

4 25 1 969 Ft 

Ft 

4 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az államháztmiásról szóló 20 l l. évi CXCV. törvény végrehaj tásáról szóló 368/2011. (XIJ . 
3 1.) Korm. rendelet 101 /A. § ( l 0) bekezdése alapján a támogatott tevékenység 1·észletes bemutatását és a végleges költségterve! 
a támogatói okirat kiadásátó l számított hatvan napon belül kell a túmogalónak megküldeni . 

2 



10. Kijelentem, hogy a támogatás felhasználására elkülönített bankszámlát nyitottam\ 
kifi zetést az elkülönített bankszámla terhére kizárólag a támogatott feladat megvalósítása 
érdekében telj esítek és vállalom, hogy a biztosíték és a részletes költségterv benyújtásáig a 
támogatás terhére kifi zetést nem teljesítek/kifizetést kizárólag a támogató el őzetes írás be! i 
hozzájárulásával telj esí tek6. 

11. Alulírott jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy a támogató által megküldött 
támogatói okirat tervezetét megismertem, azt elfogadom, és e nyilatkozatomat amrnk 
ismeretében teszem, hogy az államhéztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról 
szóló 368/201 1. (XIT. 31.) Konn. rendelet 101/A. § (7) bekezdése alapján a támogatási 
jogviszony így a támogatói okirat kiadásával és atTól a kedvezményezett szóbeli 
tájékoztatásával közöltnek tekintendő . 

B u cl a p est, 2016. december 16. 

1 " l " ' cegszeru a a1ras 

' (/Jh) 

5 A Kedvezményezettnek a ny ilatko,:a lhoz csatolva be kell nyújtania az elkülönített bankszámla megnyitásáról 
szó ló bankszámlaszerződést. 
6 A megfelelő aláhúzandó. 

3 
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ALÁÍRÁS][ CÍ1\t1[PJÉLDÁNY 

Alulírott Kovács Róbert Antal (Jászárokszállás, 1963. június 2., anyja 
neve: Major Mária) magyar á1lampolgár, 1101 Budapest, Kism.artoni út 3. 
A épület 1. e1nelet 4. szán1 alatti lakos, n1int a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere, az önkorn1ányzatot 
akként jegyzen11 hogy az Önkorn1ányzat géppel vagy kézzel írt, előírt, 
előnyo1nott, vagy nyomtatott neve alá nevemet önállóan az aláírási 
címpéldánynak n1egfelelően íron1. 

l 103 1/H/7592/201 1 ügyszám 

Kovács Ró bel't Antal 

Dr. Halasi Lívia 
k07jC6,YZÖ 

11 02 Ls11dapcst, Szent l .úszlt\ tér 23/A 

Tcl./FiL·c 260-0902, 433-2801 

-------··-.. ----------.. ---------------------------TANÚSÍTVÁNY----------.. -----------------··-··---------------
Alu lírott doktor Leskó Izabella budapesti közjegyző-helyettes ümúsítom, hogy a fenti aláírási 
cín1példányt--------------------------------------------------------------------------------------------------
l(o vú cs Róbert Antal---------------------------------------------------------------------------------------··----
(Jászáro kszállás, 1963. ji'.mius 2., anyja neve: Major Mária)------------------------··----------------··---
111agy ar áll ain polgár, -----------------------------------------------------------------------------· -----------------.. 
11 01 Budapest, Kismartoni út 3. A épület 1. emelet 4 . szám alatti lakos,-------------------------
akí személyazonosságát a 126641 MA számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a 
908626 VL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, ----------··----------------
elő ttcm saját kezűleg írta alá. -------------------------------------------------------------------------
Az Ügyfél tudomásul vette a kö7Jegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 
Törvény 122.§ (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról , vagyis a személyazonosság on--line 
ellenö rzésére vonatkozó rendelkezésekről . ------ .. ----------------------------.. ------------------··--··-···
Az aláírási címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas. ----------------
Kelt Budapesten, 2011 . kétezer-tizenegyedik év október hó 28. (huszonnyolcadik) napján.---~-

/ : 
; : 

-- ,~,,~.Y- ) ;,) '. 
,,·' {. . .. ) 

\ .. ..,,.>/..: 

doktor Leskó Jzabella 
közjegyző-helyettes 
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

Alulírott dr. Pap Sándor (Gyula, 1982. dece1nber 06., anyja neve: Dr. 
Pálházi Mária Anna) Magyar állarnpolgár, 1076 Budapest VII. kerület, 
Thököly út 15 3/ 11 szá1n alatti lakos, núnt a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat AlpolgáJ:mestere a polgármester 
helyettesítése esetén, illetve az átruházott hatáskörben az önkorn1ányzat 
géppel vagy kézzel írt, előírt, előnyon1ott, vagy nyon1tatott illetve 
rövidített neve alá nevernet a polgánnester helyettesítése esetén illetve az 
átruházott hatáskörben önállóan az aláírási cín1példánynak 1negfelelően 
íron1. 

/ / ' I ) 

,' L, ,/ 

. / / ; (__ 
---r-.,,·_ ---.' / - - - --

dr. Tjap Sándor 

Dr. Ha lasi Lívia 
közjegyzö 

1 l02 Budapest, Szent László tér 23/A 

Tel./Fax: 260,-0902, 433-2801 

11031/H/6640/2013 ügyszám 

----------------------------------------------1'..A.l'1f1JSÍ1''1~~l'---------------------------------------------
Alulírott doktor Neményi Péter Közjegyző helyettes, mint doktor H alasi Lívia budape<sti 
közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt --
dr. Pap Sándor---------------------------------------------------------------------------------------------
(Gyula, 1982. december 06., anyja neve: Dr. Páil1ázi Mária Anna) --------------------------------
Magyar álla1n polgár -------- -------------------------------------------------------------------------------
1076 Budapest VII. kerület, Thököly út 15. 3. emelet 11. szám alatti lakos, --------------------
aki személyazonosságát a 162406MA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 
3 518 96VL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, -----------------------------
előttem saját kezűleg írta a Iá. ---------- -------------------------- -------------------- -----------------
Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 
Törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line 
ellenőrzésére vonatkozó rcndelkezések.rő l. -------------------------------------------------------------
Az aláú-ási címpéldány öm11agában a képviseleti jog igazolására nem a I ka l mas. ------------------.;--" 
Kelt Budapesten, 2013 . (kettőezer-tizenhárom) év október ilJ.t{{ftJ~ t1S7.\'inöt) napján-----------

,.~; ·. j.-:. .. .\::·-:.--: ···-~-·~. 
/,-·};,: ·;:"<:JW I ~ / ,!:_ 
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Magyar 
ÁHam.kincstár 

Budapesti és Pest Megyei l1~azgatós:\g 

Ogyin(é:zés helye: 1 l '.l8 Budapest, Váci ÚI. 13.5-139 

Gcröly Nikoktt 

lkl:-1Lós,.i1111: OI-TNY-1 !6G--2/20lú-735737 

Üg,y i11tb.6: 

Telcfo11szó111: ( 1 )4 29-5337 

TÖRZSKÖNYVTL KIVONAT 

Az úllamhúztartás ról szólo 201 l. év i CXCV. törvény 104. §(!)bekezdés a lapjón a Magyar Ál lamkfocstár últal 
vezetett törzskö nyvi nyilv,ínta rtásban az a lábbi törzskönyvi a lany 20 l 6. november 25. napjá n hatá lyos, J'öbb 
adatai: 

J ]rzs]üiJ!)'.Ü.illilll)' a7,_onosí(ó adatni; 

Tör.:,\'kö1~1-1•i rconosíió s.:cí111: 
Adós::á111: 
KSH stati.ctikai s:•á111id: 
Stúrus::.: 
l'ör::.l'könyvi bejegyzés dútu111a: 
iÍl!TI a::.onosítá: · 

Mc,r.ncy~?;.QS;. 

735737 
15735739-2-42 
15735739-84 11-321 -01 
élő 

20 10.01.01 
745291 

nyeli· lör::skönvvi a!m_l)' neve _ .. -------····--·--- _ ·---·- ...... __________ .. 
magyar BUDAPEST .FÖV l\ROS X. KERÜLET KÖB/\.NYAl ÖNKOR.Ml\NY_Z_t_\_T __ 

T-Uivirlítctt.JJév~ KÖB";Í.NYAI ÖNI(OR!Vfi\NYZAT 

,$_7,éld1clv r.írn : 

Cím: 1102 Budapcs1, Szent U1szló tér 29 

1\IJ!.J!.~Véke11y1!!'.gijll.'SOro l ,fs : 

/Íllm11há::tartási s::.akága::.at: 841105 l Iely i önkormányzatuk és 1ársulúsok igazgatúsi tevékenysége 

kmf1111k megnel'/?::és ----· ---------------- _ .. __ ______ _ 
01 1130 Önkonrnínyzn(ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állalúnos igazga1ási tevékenysége 
0 13350 Az önkormúnyzat i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos lclacifitok 
0 U360 Más szerv részére végzet1 pén,.ligyi-gi!zdólkodási, üzemeltetési , egyéb S7.olgáltntások 
0 16030 Allompolgársági ügyek 
0 16080 Kiemelt ál lami és önkonnú1P/z.ati rendezvények 
0220 l O Polgúri honvédelem ágazr1ti fe lr1clatai. a lakossúg folkészí1ésc 
03 l. 030 Közternlet rendjének fennta rlúsa 
03 l OGO Bűnmegelőzés J 
031070 Balcsct--Jncgelözés 
032020 Tííz- és kataszlrófavédclmi lcvé:kenységek .i··j/') /,1/1,' Jv 

!·. ". ·.O 
/r,); /1)( 1 -,~ j,. 1 ,• . ·, 

! ' 032060 Po lgári védelmi stratégini tar1alékok tárol{1sa, kezelése 
04 .1110 iÍ.Jtnlónos gazdasági és kereskedelmi ligyck igazga1{1sa 
04 1160 Földmérés, térképészet 
Qt1 l232 Start-munka program - Téli közfoglnlkoztat,ís 
042 l 80 A l lat-egészségíigy 
04'.i 110 Közllti küzlekedés igazgatása és tárnoga1áso. 

J ,. ) 1 
\ ', ,.- ·.) 

: 1 ~ 1 

i / /
1 

1 . / ; 1 
\ ' ' I ' . ' ' . ,. · · I · ·. ~ 
/ _/ .'J 11 ''il,; , / ti 

1 
:J(. Jr (,- /,:< ,,'i/ i 

• 1 

' ' 
A 7'örzskö11yvi kivonm kiizokir(lf11ak csak okkor mi11ifsiil, ha azt a Magyar Atla111ki11cs1ár hélyl'g::61•e/, mlami11/ ullrírrísrírnl hi1elesí11•e 
adta ki. · 

l(J5J()').J /. Jl:1 ,·011M_yf._)!}J6// ,?S L/4. oldal 
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,'._I; 



045120 
045 160 
045 161 
045170 
045 180 
047 120 
047320 
05 1030 
0520SO 
054020 
061020 
06 1040 
062020 
063080 
0640 10 
066010 
066020 
07211 1 
07231 1 
074011 
0740 13 
074031 
0740!JO 
074051 
074052 
074054 
076062 
081030 
081041 
081042 
081043 
081045 
081071 
082030 
082061 
082062 
082063 
082064 
082070 
082091 
082092 
082093 
083020 
OS3030 
083040 
083050 
084020 
084070 
086020 
086090 
091140 
09 1220 
091250 
092120 
092260 

092270 
096015 
0%025 
098022 

Út, autópálya építése 
l(özutak, hidak, alagutak t'lzcmcl tctésc, fcnn la1 t{1sa 
Kcrékpli ru!ak üzemeltetése, fenntart,ísa 
Parkoló, gará,.s Uzemcltetése, fennta rtása 
Közt'1ti jármCivontatás 
Jljae üzcmel!ctése 
T11riz.musfej lesz.tési tá111ogati\sok és tevékenységek 
Nem veszélyes (település i) hulladék vegyes (öml cs1.lett) begyűjtése, szállítása, {1traldsa 
Szennyvízcsatorna épÍ'lése, fönntartása, i'1ze1neltctése 
Védett természeti ternletek és természeti értékek bcmutalósa, megör,.ésc és fcnntmtásn 
Lnkóéplile! építése 
Telcpszcr(í lakókörnyezetek fel számol.ísát célzó programok 
Telepiilésfe.i Jesztési projektek és támogaltísuk 
Ví1.ellá!{1ssal kapcsolal.0$ köz111ü építése, fenntmt,ísa, íizemeltetése 
Közvilágítás 
Zöld!erli let-kezelés 
Vúros-, községga,.dúlkodási egyéb szolgáltatások 
Háziorvosi alapcllúlás 
Fogorvosi nlapel látás 
Foglalkozás-egészségiigyi a Japcll át:ís 
Pálya- és munkaalkahnassági vi7.sgálatok 
Család és nővédelmi cgészségiigy i gondozás 
Fertözö megbetegedések megelőzése, járványligyi ellát,~s 
Nem fcr! őz.ő 111egbetcgedésck 111cgelözése 
Kúbí!ószer-megelözés programjai, tevékenységei 
Kotnplex egészségfej k sztö, prevenciós programok 
Tclcplilés-egészségligyi feladatok 
Sportlétesítmények, edzőtáborok m(íköcltc(ése és fejlesztóse 
Versenysport- és 11tá11pót lús-11evel<:s i tevékenység és túmoga!.isa 
Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és túmogatása 
Szabadidöspor( .. (rekreációs sport .. ) tevékenység é5 támoga!t\sa 
Üdli löi sz:\ lláshcly-szolgállalás és étkcz:te(és 
Míívészcti tevékenységek (kivéve: színház) 
Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
Múze11111i tudomúnyos feldolgozó és publikációs tevékenység 
Múzeum i kiá ll ítási tevékenység 
Múzeum i közmOvclödési, közünségkapesolati tevékenység 
Történelmi hely, épít111é11y. egyéb lálv.\11yossúg mííködtetése é:s megóvása 
Közmíivelödés - kiizö:,sögí és társadalmi részvétel fej lesztése 
Küzmíívcl i'>dés - hagyo111:í11yos közösségi ku ltudlis érl~kek gondozása 
Közmíívelődés - egész éleire kiterjedő tanulás, amatőr rníívészelek 
Köny vkiadás 
Egyéb kiadói tevékcnysög 
Rácl iómüsor szolgáltntása és túmogatása 
Televizió-miísor szolg:\ltalása és tiímogatása 
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és tá111ogalásn 
A fiatalok társadalmi inlcgráeiójá! segílö st ru ktúra, szakmai szolgáltatások fej leszl<!:se, mííködletése 
Helyi, térségi kfüösségi tér biztosítása, miíköcltetése 
Egyéb szabadidős sz0Jgú ltat{1s 
Óvodai nevelés, ell iítás 1niíködtctési fel adatai 
Köznevelési inléz111ény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásúva l összefüggő miíködtetési fel adatok 
Alapfokú 111iívészclok:1atf1ssal összefüggő m(í ködtetési fö ladatok 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán líln11lók neve lésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
Gimn,\zium és szakképző iskola tanulóinak küzis111 ereti és szakmai elmélet i ok(alúsúva l üsszd'tiggö 
működtetés i feladatok 
Szakképzö iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatúsával összefüggő m(í ködtetési fe lnclatok 
Gyermekétkeztetés köz11evelési i11tézmé11rbcn 
Munk.ihclyi étkczlcU:.~: köznevelés i i11tézmé11ybe11 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési fe ladatai 

A '/1ir1.skö11yvi kivo11ar. kö?.()kimt11ak csok okkor 111 i116siil, ha azt a Ma9J ·11r Aila111ki11csl<Ír bélvegzíivel, valamint aláirá.wíval hi!ell'sít,•e 
adra ki. 

214. oldal 



Pedagógiai s,.akmai szolgáltat,ísok mííködtctés i fe ladatai 
Szc11 vcdélybctcgck alacsonyküszübií ellátása 
Fogyatékossággal élők átmenet i ellátása 

· Fogyatékossággal élök nappali cllá!ása 

098032 
101145 
101213 
101 22 1 
101270 
102023 
102024 
102025 
10203 1 
102032 
102050 
1040 12 
104030 
10,103 1 

10403 7 
104043 
104060 
1060 10 
106020 
1070 13 
1070 15 
10705 1 
107053 
107080 
1090 10 

Fogyatékossággal é lők társadalmi int·cgrá<.:iójút és úlctminőségét segí!ő programok, túmogatúsok 
Tdiíske>rúak !artós benllak:ísos ellú!ása 
Dcme11s hc!egck tartós be11tlab1sos ellát1ísa 
Jdöskorúak átmeneti ellátása 
l dősek nappali cl !{1lfísa 
Dcmcns betegek n.ippali cllótása 
Az időskorúak túrsada lrni int;~grációját célzó prograll!ok 
Gyerm ekek át1iieneti ellát:ísa 
Ciycrmckek napközbeni cllútúsa 
Gyermekek bö lcsődei cllá!iísa 
Intézményen kívüli gycrrnclu:tkcztctés 
Csa lád és gyermekjóléti központ 
A gyermekek, fiatal ok és csal{1dok élctrniné\ségét javí(ú programok 
Lakóingat lan szociúlis célú bi.'rbeaclása, üzemeltetése 
Lakásfenntart:íssal, lakhatással ös::zefüggő ellátások 
H,0 léktalanok útmcncti cllútúsa 
Jl aj léktalanok irnppali el látása 
Szociális étkeztetés 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Esélyegyenl őség el ősegítését célzó tevékenységek és programok 
Szociál.is szolgáltatások igazgatása 

Alapítás móc(io: jogclöcl né.lkli.li. alaku l{1s 
Alapítás dát11111a: 1990.09 .30 
_;/ /apí1 rí.llétesítő okirat!jogs::abá(V.' 
kell_e __ _!}j~1'='s~a--- ------~=i::~0~1~1o~s~ít~ó~a""'d~a'--'t 1-"-1i __ ___,,----
20 l 6 .06.23 hatcírozat 235/20 16. (Y l.23.) KÖKT 
20 16.02.24 
2016.02.03 
2015 .1 0.07 
20 15 .08.27 
2015.0G.30 
2015.04.17 
2015.03. 18 
20 14.05.29 
20 14.0 ] .24 
201 1.09.23 
2009.03 .20 
1990.08. 1 LI 

V,ueW: 

hatéÍrozat . 
határozat 
hat.írozat 
egyéb létesítő okirat 
egyéb létesítő okirat 
egyéb lélesítö oki rat 
határozat 
hntlÍrozat 
egyéb !élesítő okirat 
egyéb létesílö okirat 
egyéb l étesítő ok irat 
jogszabú ly 

37/2016. ( 11. 18.J KÖKT hntáro,.at 
4/2016. (l. 2S.) KÖKT határnzat 
330/2015. (IX . 24 .) 
29 1/2015. (\1111. 27.) 
250i20 15. (VI. 25.) 
114/20 15. ( IV . 16.) 
36/20 15. (ll. 19.) 
320/20 14. (V. 22.) 

31/201 l. (IX. 23 .i 
5/2009. (llf. 20.) 
1990. évi LXV. törvény 

---------------

Ve::etd nel'e: Kovács Róbert i\ ntn l 
Kine1•ezés ke::dere: 20 14. 10. l 2 

Neme: férfi Ki11eve:ó móc{ja: válas1.t:ís 
vége: választási cik lus végéig tényleges vége: 

Pó11 zfo.rg;tlrn i _sz:í ml a : 

Sdm1 la típ1 rv: 

Szú.m/aszám: 
S::ám/ani::ettis ke::dete: 

S:ámlul'<!::ető pé11::i11té::et neve: 

S::á111/a/íp11s: 
S::á111/as::úm: 
S::á111 /m·e::etés ke::dc te: 

Számlal'i!:etií /Jé11:;i11té:;e/ neve: 

Fizelösi szám Ja 
1 1784009-155 J 0000-00000000 
20 12. febrnM 23. 
OTP Kereskedelmi Banki Centrum 
;\ vr. 145. § (2) bek. szerinti .ilszúmla 
l 1784009- 155 10000-05 120000 
20 J 2. februúr 23. 
OTI' Kereskedelmi Banki Centrum 

A Törzskönyvi kil'<mar közokiratnak. csak akkor mi1111siil, ha azt a ,\Jagyllr .,Íllumki11cs/1Ír bé!wigzővel, valami11/ aláírásá\'(// l,itele.rilvc 
adtu ki. 

Jt})J(J'J.f.l_1k1voi1m_"1_;!Q / 6/ J.15 3/ l. oldal 



Szcrvtípus: 
S::ektor: 

34 
1254 

Fővúrosi kerlileti önkonrnínyznt 
T-Jclyi önkormfü1yza lok 

KS!l ga::dálkodási.fim11akód: 
KS! f teríi!eti s::á111jel: 
K.SIJjánískód, ndv: 

Pénziigy i kö rzet: 

321 
0110700 
0 10 
00]0 
2 

Hely i ö11kor111ú11yza{ 

Budapest 10. ker. 
Buclnpcsl X. J<.crlilct 
fövúros i kerület Önkor111á11y::.at típ11sa: 

7'elef'iilés típusa: 27 fővárosi kcrlil et 50 .000-99.999 fö 

(j1,kom1á11y::at 1111'iködésjel!ege: 1 
0110700 

polgármesteri hivalil ll m(í ködlclő ünkonnányn1t 

KSII kód: 

K.fri11Q11 tosított il lC'tm r, 11 :','.:-gám fe j lf.,;_Lt,~ nc!!cí tin an szíroz:í,~_li:.üd 1Lt a r! ozás : 

!<.ö.;po11tosíto11 il/et111é11y-s::.á11!fi:itési körbe 111rto::ik: 
Kö:::pon/osítotl il/et111ény-s:.á111.fejtés körbe iarto::ás dátuma: 

igen 
2012.06. 11 

Kö::pontosított il/et111ény-s:.i11i!fcjtést vúg:;ö kincstári 111eKyei 
igu::.gatóság kódja/neve: 

0 1 Budapesti és !'cs! l'v1cgyt: i lguzg,1lúsúg 

Nettó j111a11s::íro:IÍsi körbe tarlo::ik: igen 
Nettójinans:: íro:::ási körbe tnrto::ás dá111111a: 1996.01.0 l 

A<lií:il anvis:lgga l iisszcfii ggö :-11!..;JJ.!t.!i;. 

;ldós::.á111: 15735739-2--42 ;/dókö1e/es bevétels::er.:ő tev. ke;;i/ete: 20 12 .03.01 
Kie111elt Adó::ók Jgo::gatósága ki::.árólogos illetékességi kiiréhe tarto::ó s::.erv: nem 
T/1 0-törvény hatálya alá tarto:. ik: 11cm 

Trfoylef!;esen vég:ett lel'ékenységek n~A UN '08 besorolás s::erint: 
. TEIÍOR típusa . z:!J,ÁOfi_ __ 111eg11ere:._é_s ___ _ ---- ···----·---·-·--- --

fö tevékenység 84 11 Állal.~nos kö?.igazga!ás 

A kivonato l 13UDAPEST fÖVAROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYI./\T (1102 Budapest , Szent 
László tér 29) kérésére, a közh iteles törzskönyvi nyi lvántartási adatok alapjón adtam ki. 

Budapest, 201 6. november 25. 

Sebes tyén Gabriella a Magyar Ál lamkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság meghízo tt iga7.g,1tó.i a 
nevében és rnegbíz{1s{iból. 

P.H. 

,, 

. .. , ..... .. .... ..... ... . 1· ··· ······ ······· .. ·· ··· ······"···" 
' J-leiényi Tam ás 

iroda v6zctő-hclycllcs 

A 'f'ör2skö11yvi kivo11a1 kii=okirnlnok csak akkor 111inősOI, ha azt a Muy,yur Alla111ki11csllÍr béfwgdh·e/, v11/a111Í11t aláírásával hitc/esílvc 
adta ki. 
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BANKSZÁMLASZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről (név és pontos cím): Budapest Főváros )(. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29,) (a továbbiakban: 
Számlatulajdonos), másrészrő l az OTP Bank Nyrt. (Cím: 1051 Nádor u. 16., Cg : 01 -
10041585) képviseletében eljáró Budapesti Régió Önkormányzati Centrum (1054 
Budapest, Báthori u. 9.)(a továbbiakban: OTP Bank Nyrt.) között a következő 
feltéte lekkel: 

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek 
kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására ·J 1784009-15510000 pénzforga lmi 
j e lzőszámmal, Pénzforgalmi bankszámla elnevezésű bankszámlát nyit és vezet. 

2. Az OTP Bank Nyrt. az 1. pontban megjelölt Pénzforgalmi bankszám la mellett a 
Számlatu lajdonos rendelkezése alapján egyéb, a hatályos jogszabály által le hetővé 

tett számlákat is megnyitja és keze li . 

3. Az OTP Bank Ny1i. a Számlatulajdonos részére vezetett számlákról a 
pénzforgalmi előírásokban meghatározottak szerint, a hatályos jogszabá lyokban és a 
jelen Bankszámlaszerződésben rögzített fe ltételek esetén a Pénzforgalmi 
bankszámlán vagy az Ál lami hozzájárulások számlán rendelkezésre ál ló fedezet 
erejéig teljesít kifizetéseket. A terhelési megbízásokat a legutolsó számlakivonatban 
közölt bankszámla követelés és a tárgynapi jóváírások összegei közül techn ikailag 
még figyelembe vehető fedezet erejéig teljesíti . 

4. Azokat a fe lhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásokat, amelyekre nincs 
elegendő fedezet, 
az OTP Bank I\Jy1i. vállalja, hogy a Hirdetményben közzétett díj e llenében -
maximum 35 napig - sorbaál lítja . 

A fedezethiány miatt nem te lj es íthető megbízások jogkövetkezményeiért a 
Számlatulajdonos fe lelős. 

5. Az OTP Bank Ny,i . a Számlatulajdonos bankszámláin - a lekötött betétek 
kivételével - fennál ló követelései után változó mértékű, jelenleg évi 3 havi Diszkont 
Kincstárjegy (OKJ) átlaghozama mínusz 1,75 %-os kamatot fizet havi átárazás 
mellett. 

6. A három hónapos diszkont kincstárjegyhez kötött kamatokná l, az OTP Bank Nyrt. 
a kamatot kamatperiódusokra ál lapítja meg . Az e lső kamatperiódus a szerződés 
aláírásának nap_játó l - a szerződés aláírásával érintett - naptári hónap végéig tart, az 
ezt követő kamatperiódusok pedig havi i dőtartamúa l<. Az új kamat megállapításra a 
naptári hónap végét mege lőző ötödik munkanapon kerül sor, és az újabb kamatláb a 
következő naptári hónap e lső napjától érvényes . A kamat megállapítás alapja a 
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kamat megállapítást megelőző aukción kialakult három hónapos diszkont 
kincstárjegy átlagos hozama. 
A kamat három hónapos diszkont kincstárjegyhez , mint referencia-kamatlábhoz 
kötése a pénzpiaci helyzet-, a referenc ia kamatláb j e lentősebb változása , központi 
kamat-felü lvizsgálat vagy üzletpolit ika i változás esetén felü lvizsgálatra kerül, mely11ek 
eredményként az OTP Bank Ny1i. jogosult egyoldalú nyilatkozatta l a nyújtott 
kedvezmény, ill . a kamat három hónapos diszkont kincstárjegyhez kötésének 
visszavonására. 

7. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos bankszámláinak vezetéséért, 
pénzforga lmának lebonyolításáé1i, a szán,lák Tartozik forgalmát alapul véve - az 
Üzletági Üzletszabá lyzatban meghatározott kivételekke l - pénzforgalmi jutalékot, 
kapcsolódó szolgáltatásaié1i díjat, jutalékot számít fe l, melyek mértéke változó. 
A felszámítás ra ke rülő díjak, jutalékok, kö ltségek aktuális mé1iékét az 1. számú 
melléklet és esedékességét a mindenkor érvényben lévő Hirdetmények tartalmazzák. 
Minden egyéb a számlavezetéshez kapcso lódó díj. jutalék és l<-öltség a mindenkor 
hatályban l évő Hirdetmény szerint kerül meghatározásra. 

8. A Számlatulajdonos felhata lmazza az OTP Bank Nyrt. -t , l1ogy hitelintézeti 
tevékenysége körében ke letkezett esedékes követelése (kamatok, juta lékok , díjak, 
költségek , hitel-törlesztések, lejá1i vagy fe lmondott kölcsönök) összegével a saját 
tévedésén alapu ló jóváírások, és terhelések helyesbítését, a pénzforgalmi 
jogszabályok szerint a hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés, valamint a 
j oge rős végrehajtható ok iraton alapuló beszedés te ljesítését követően , de minden 
más fizetési megbízást mege l őzően - a Számlatu lajdonos rendelkezése nélkül -
bankszámláit megterhelje. 

9. A díjak, jutalékok, költségek késedelmes megfizetése esetén az OTP Bank Nyrt. 
késedelmi kamatot számít fel, melynek rné1iéke az üzletági fo lyószámlahitel 
mindenkori irányadó kamata + 6 %. 

10. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos kérelme alapján egy vagy több évre szóló 
fedezetigazolást ad ki akkor, ha a Pénzforga lmi bankszámlán és/vagy az Á llami 
hozzájáru lások számlán a szükséges fedezet rende lkezésre áll. Ebben az esetben 
az OTP Bank Nyrt. a fedezetet azonnal átvezeti a Fedezetbíztosítási szám lára . 

Amennyiben a Szám latu lajdonos naptári éven belül i id őtartamra szóló 
fedezetigazo lást kér, és az átvezetés nem va lósítható meg azonnal , mert a 
szükséges összeg nem áll rende lkezésre a Pénzforgalmi bankszámlán és az Állami 
hozzájáru lások számlán, vagy az ügyfél a részletekben történő elkülönítést kéri , a 
fedezetigazolás összegét az OTP Bank Nyrt. az önkormányzati képvise l őtestület által 
jóváhagyott éves költségvetésben adott célra megállapított összegben, a kért 
ütemezésben vezeti át a Fedezetbiztosítás i szám lára arró l a számláról, ahol 
pénzügyi fedezet van (a Pénzforgalm i banl<szám la fedezethiánya esetén az Á llami 
hozzájárulások számláról). 

Több évre szóló fedezetigazolás i ké1·elern esetén, amennyiben a fedezet azonnal 
nem kü l öníthető el, az OTP Bank Ny1i. fedezetigazolást nem ad ki , he lyette a 
hitelképes Számlatulajdonos részére - hitelengedélyezési eljárás keretében -
bankgaranciát vállal. 
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11 . Ez a sze rződés határozatlan i dőre szól , de a sze rződő felek írásbeli nyilatkozatta l 
minden hónap első napjáva l fe lmondhatják. E döntés ü k rő l 30 nappal a vá ltoztatást 
mege lőzően kötelesek egymást írásban éiiesíteni . Ezen h atá ridőn bellll ke ll rendezni 
a más ik féllel szemben bármilyen cím en fe nnálló ta 1iozásokat és e lszámolni a 
követe léseket. 

A te ljes elszámolás és kiegyenl ítés maradéktalan te ljesítéséig a szám la nem sz ű n i k 

meg . 

12. E bankszám l a szerződés részletes fe ltételeit az Üzletszabályzat a pén zfo rga lmi 
szolgáltatásró l és az üzletág i Cizletszabá lyzat rende lkezése i tarta lrnazzák. A 
Számlatulajdonos kije lenti, hogy a sze rződés aláírását mege l őzőe n megismerte a 
sze rződésre vonatkozó álta lános sze rződés i fe ltételeket (üzletszabá lyzatokat) , az 
azokban fog laltakat magára nézve köte lezően elfogadj a. 

13. A Számlatulajdonosnak más h ite lin tézettő l igénybe vett ba n kkö lcsön érő l a 
kö lcsönszerződés egy másolatának meg küldésével az OTP Ba nk Nyrt. -t 
tájékoztatn ia ke ll. 

14. Egyéb kikötések: 
A ba nkszámlaszerződés hatá lyba lépésének napja: 201 2. február 23. 
Ezze l egyid ej ű leg érvényét veszti minden, ezt mege l őző ba n kszám l aszerződés ill. 
azza l kapcso latos megállapodás . 

Budapest, 201 2. ·február 23. 

/' ' ,' .q C,' ·· ; 1·;/ /;, (' t/ 
OTP Ba't;tk Nyrt. Bud~-p~e~ti, Régfó. 

Ön!<ormányzati Centrum 
Bad ics László dr.Zsolnai Katal in 

ügyfélkapcsol at i senior tanácsadó 
irányító 

-. r·"· - ,,,,., , / ~)'" J_J· -
Számi'.i.fµlajdonos kötelezettségváll alási 

jogga l rende l kező meghatalmazottaina!c 
· cégsze rű aláírása és bé lyegző 

• l : 

D t{. ~J./1-P,<j ~-l~.\ ~,1t:11A\,.) K ... ~1\1.' t ,.,. ), r, <rJ:.t .. /' , 
'}hi1~Y') !.~ P ... ?;rt;/ '<! t .r..·1:,.1t 
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t ivlellékie: 
Az OTP 3sr·· _-; - ;: · :-

a Budapest Főváros X. Ker ül~·'. í{:;- : = ·· : ;; : - · .: ·:-· ?:r iz;i 
számára nyújtott szolga :;;:2: 3:': - °- • 

határozatlan időre, évente :c ·:e-.: :-:' .. :.,;" 2· · ::. .:.· · 

----- ------------
1~egnevezés Ko - -i ·-

··--· ·--
Átutalás jutaléka ----- · 

banl<on belüli belfö ldi forint és díjrne .-:-:: s 
devizaátutalások (forintszámlán) ·--------·-

. banl<on kívül i belföldi forintátuta lásol< 0,015':Yc --- .. .. - . . - · . . - . .. -.- - -
(forintszámlán) 

. . . .. -- . 

-·--------· 
- a VIBER (Valós I dejű Bruttó Elszámolási 

mindenkori ···• 
.. -

Rendszer) utalásai< . - . - . 

~ _,_ .... _______ 
Pénztári kifizetés (forintban) díja mindenkori hirc:2:.-- ~ - -- - .. _ ...... --
Pénztári befizetés a befizetett összeg után mindenkori hircie:'. r-- ~- . -- . - ··-

·---···--
Csoportos belföldi átutalások díja 

· --·••w•,o -· 
.. bankon belü li forint átutalások 0 ·-
- bankon kívüli forint átutalások 0,015%, min . 17 F .1: s~:' - .... _ ·---·"- ·-· 

Csoportos beszedés díja 
- bankon belüli forint átutalások 5 Ft/tétel 

-- - -- ----
- bankon kívüli fo rint átutalások 

. az ind ított tételek utí111 10 Ft/tétel 
-···--·----·-·~ 

- az inkasszó tcljesiilésekénl jóváírt összeg 0,015 %, min 20 Ft/téte 
után --

Látraszóló kamat 3 havi OKJ - 1, 75 % ·-·---- -- -

(Minden egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó díj , juta lék a mindenkc:- ~-- . .:. · 
lévő Hirdetmény szerint kerül meghatározásra.) 
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BANl<SZÁM LASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

ílinc ly !P.trejött, cgvrészröl Budapest Főváros X. kertilet l(őbán y.ii ÖnkormiÍnyzat (1102 Bucl.ip(·:.t ~w11l Líszló lér 2'.l. 

,1dé,szó m ,1 1 S 73S"/3(J-2-,12 (.~ tov,íbbiJkban : Szi\111 latulajdonos) 

másr·észröl ii7. 

a tr;v;'1bbiakba11: Számlatu laj donos ·· 

másrc•szről az 

OTP Ban k Nyrt. (105"1 Budapest, Nádor u. lG., nyilv.íntartja a Fővá rosi Türvt'inysz,~k Céghirós~g;1 Cr:.: 01-10 04158S) 

képviseletében elj,iró Budapest i Régió Ruda pesti Ö11konn,ínyzati Centruma, (.i továbbiakh;in: OTP [l,ink Nyrt .) 

(;1 Szá ml,i tulajdono'; és az OTP Bilr,k Ny, l. ;i tov,lbbiakb?.11 egy(ittesen: Fe lek) köúiLL a következő fclt(:Lclck mellP.tt : 

ELÖZMÉNYEI< 

l. r, Felek rbgzíti k, hogy aL OTP L\a11k Nyrt. az al,ÍIJbi pé117.for(!almi sz,iml;';(ka )t vc1.eti a Sz,ímliltul.:1jdonns r,)•;1,;rc a 

kö1.öttl·1k fr.nniilló ba11kszámlasze r z.őr.lP.s(ek) (toviÍblliakb.in: f\.,nkszúml,1:;wrződés(ek) ;il;,pj{111: 

l .l731JOO'.l-1 '.i'.í 10000 ,z;i1nú Pénzforga lmi banksz.:1mla l' lrtc'VC?és(í pénzforgo lmi szá:nld, valJ111111 t ;iz .ild1ol 

kapci:olódó ;ils;;imlák 

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

2. /\ l'elPk :-1 8;1nkszárnlaszerzödés(ck) sz,\mlJvczt:tésscl kJpcsolat!J:rn fclinNült dijak, j1!lJil;kok és kol;si\:,,I, 

t r.k1•1tel.éboé'n ,1!k;1lma2andó Hircfo t111t'!11yre vonatkozó renrleil-:e7Psét il7 al;ibbiak 5Le1 int móclo,itj,ik: 

,.A Felek ;i Banksdmlaslerziíd~s(ek) l ekin l etéllcn ,~ámiavezetéssel kc1pc.:sn l;it hc111 felmeríilö c:íjJI<, jut2lókok, 

köllségl:k vonéit.kozás;1b::i!1 n 11 Hinle :,nény ft1rgolrni kiilönrlíj niellett!' elnevezésű Hi! del111(·nv ~il k;:iln,~1;;;\~~1b.:Jn 

;í11apo::,1,1k meg." 

ZÁRÓ RENDEl.l(EZÉSEI< 

3. Jelen szcrzcidé~rnódosít;js a Felek i!ltali szabi1lyszerlí al3íriis ncJpján lép hat;:~lvbu azzal, hogy az orp ílílnk Nv1 l ;1 

„J-lirdf'tn•é11y j(J1uulmi kiilönclíj mellett" r,!ncvezés(í ; lircletinény SZC'rint, díjak, juLa lékol< e:; költ,,ér,ek fei~1;ínúa1.1r.i 

ilZ ;1 l{1írt !,?.c•rzéidé.;rnódosít;:is OTP l3J11k Nyrl. általi kéz hezvtiteli'.,t követő lep,késéíbb 5. munbnciptól jogosult 

J~'.21~ ok 1r~n kiduöldg t1 t1:1nk~zjn dt1szcr1óLh~~, rnódosírc1s2l tJ1taliTl<]7/.:i ~~, r1nn .lk elvclla~z tl1 :1tatL:in n~.s2Ct kPp 0 .:1 1\ 

HM· ~k ·,;:;~1n!.1sL2rzödé~{ek) l'.in)ról:1g ;i jelen szer ,:()dé:)n 1ndnsitél~:síll együtt 61 v611)'t!~~{0k). 

/ 1• [\:1nlv1l ('i: 11lt1s?t=11ődt·~~( ekj jt•! •.:n szcrződf~S1nódosí1 js)~1\ nc1H én n tell , cndclku ,e~..:!, 
koncliriókri t - vá!to;,dt :ar1ul l 1al~l!vus;:1~. 

Kelt: 2012. december 20. 

' !°'-
. •. ~· 

.,· .>.,, 
,I ~' • "'' ' , 

.· .r1i_,: 
.~ .-.,::i 

,·-;' : 

f; .~.,. •.. 

[' (.: 

.. · .. 
L .'!. l ,1 
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Hud;;ip?i;ti ~Pti!l1 
Nridcr utcai l-:f.ti·Sk~d:tlm1 öer.k C ,.:ntrur·1 

Kovács Róbert Úr 
polgármester 

Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 

Budapest 

Tárgy: Alszámla nyitás 

Tisztelt Polgármester Úri 

Írásbeli kérésére az alábbi alszámlát nyitottuk meg: 

lkt.sz.: >d.1 /201 6. 

Üi.: Kovács Dóra 
Telefon: 428-8423 

11784009-15510000-11100001 Mázsa Téri Multifunkcionális Sportlétesítmény 
alszámla. 

A kamat- és költségelszámolás az újonnan megnyitott bankszámlán történik. 

Az alszámla aláírási jogosultságai megegyeznek a 11784009-155 ·10000 számú 
bankszámláéval. 

A megnyitott alszámlát bekapcsoltuk a 15510000-8400915510000 szerződés 

azonosítóval rendelkező ügyfélterminál rendszerbe, a 11784009-155 10000 számú 
bankszámlával azonos igénybevevőkkel és jogosultságokkal. 

Mellékelten megküldjük az OTPdirekt szerződés módosítást kettő példányban, melyeket 
cégszerű aláírás után szíveskedjenek fiókunkba visszajuttatni. 

Budapest, 2016. december 16. 

Tisztelettel : 

il)'.) 1 L~;.i·,;;·-:,t :~f;-..fr·,r ,_,:;r\, ir. 

, ,·,_-:;~r.:1 ö;·;.1Cr;y:;;:(k C~,.b~.t~1,·:~~J· 
!} ! ~; C' r)t; 11·)8~) 

. ,,. 

1/.'~,c ,-- · ( _ C1 
Badics László -\ 

igazgató , 
"-

' I ••• ~. 

h; ,• . l l ' . 

.... , l,. ,·~. 

Pangó Mónika 
számlavezetési vezető 

tanácsadó 




