
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testül~, részére 

D~ . számú előterjesztés 

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Pro~ram pályázathoz biztosított önrész 
összegének módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kormány a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpa::-k Prograrn..ról szóló 1314/2016. (VI. 30.) 
Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról (a 
továbbiakban: Program), amelynek alapvető célja, h-Jgy olyan közösségi terek kerüljenek az 
ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az 
idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben. A Program 
tárgya kültéri sportpark (a továbbiakban: spon µark) kialakítása a helyi sajátosságok 
figyelembevételével. A megépített sportpark ellenérték fizetése nélkül kerül az önkormányzat 
vagy a Magyar Állam tulajdonába. 

A sportpark építtetője a Kormány döntése alapján a l\.emzeti Sportközpontok (a továbbiakban: 
NSK). A Program lebonyolítója és az azzal kapcsolatos szakértő: feladatok ellátója kizárólagos 
joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A Programon belül négyféle sportpark kategória kerül 
megvalósításra, továbbá lehetőség van ezek futókörrel történő bővítésére a helyi sajátosságok, 
illetve a rendelkezésre álló források függvényében. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormfoyzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Minisztériu:n által meghirde:ett Nemzeti Szabadidős 
Sportpark Programban való részvételről szóló 261, 2016. (VIII. 15 .) KÖKT határozatával 
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a pályázati felhívás szerint Kőbánya vonatkozásában 
lehetséges maximális mennyiségű tíz sportpark és egy futókör létesíté~.ére. 
A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása e3etére döntött egy 200 méteres futókör 
létesítéséhez szükséges önrész biztosításáról 4 400 COO Ft összegben. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakbM: NFM) értékeló bizottsága támogatta a 
pályázatot, és az igényelt tartalmon túl egy további futókör (400 m) megvalósításának 
támogatásáról is döntött. 

A Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya =elülvizsga.ta a sportparkok lehetséges 
helyszíneit, amely alapján az alábbi tizenegy helyszín került véglegesí1ésre: 



Helyszín Hrsz~ Sportpark mérete, típusa Futókör 

1. Száva park 38303/:2 150 m" mére:ű, Dtípusú -
2. Rottenbiller park 41418 40 m2 méretű , A típusú -

3. Ihász köz (park) 41302/19 90 m2 méretű, C típusú -

4. Bojtocska u. - Dombhát u. 42526/~ 1 70 m2 méretű, B típusú -
5. Váltó u. - Pilisi u. 40907/7 150 m" mére:ű, D típusú -
6. Medveszőlő u. 42094/3 150 m" mére:ű, Dtípusú -
7. Sütöde u. 42309/S:.-4 150 m'.! méretű, Dtípusú 200 m 

8. Somfa u. - Szárnyas u. sarka 38315/77 40 m2 méretű, A típusú -

9. 
Kékvirág u. 6. (Balkán u. lakótelep belső 

38336/4 
parkja) 150 m2 méretű, D típusú -

10. 
Lenfonó u. 6-8. (Lenfonó u.-Bányató u. 

42309/f6 
közötti sportpálya mellett'1 90 m2 méreti:., C típusú -

11. 
Gyakorló u. 36. (a lakótelep belső 

39210/~9 
- 400 m 

parkja) 

A sportparkok és a futókörök megvalósítása érdekében az NSK-val konzorciumi és 
együttműködési megállapodás megkötésére kell , hogy sor kerüljön. A megállapodásokat az 
előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza. 

Az együttműködési megállapodás 3.3.2. pontja tartalrr_azza a teljes pro~ekt megvalósítása során 
felmerülő költségeket. A beruházás keretében megva~ósuló két futókör bekerülési költsége az 
NSK tájékoztatása szerint 37 885 587 Ft, melynek 50~j-át önrészként az Önkormányzatnak kell 
biztosítani. Tekintettel arra, hogy a pályázatban eredetileg csak a megvalósítani tervezett 200 
méteres futókör önrészének biztosításáról döntött a Képviselö-testdet, ezért szükséges az 
önkormányzati önerő 14 542 794 Ft-tal történő megemelése 4 400 OOO Ft-ról 18 942 794 Ft-ra. 

II. Hatásvizsgálat 

A Kőbányai Sportkoncepcióban foglaltak szerint az Önkormányzat fontos területnek tekinti a 
lakosság szabadidőben történő sportolási lehetőségeinek szélesítését A Program keretében 
összesen tíz sportpark és két futókör létesítése valósul meg, mely hozzájárul ahhoz, hogy minél 
több kőbányai lakos találja meg közvetlen környezetében a sportolásra alkalmas helyeket, 
illetve inspirációt kapjon az egészséges, sportüs életmód folytatásához. A projekt 
megvalósításához a bekerülési költségéhez viszony~tva kis összegű kerületi anyagi forrás 
biztosítása szükséges. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program :;:iályázatával elnyert egy 200 és egy 400 
méteres futókör önrészének fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásiról szóló 28/2018. (XII. 14.) 
önkormányzati rendeletben javasolom biztosítani az egyéb felhalmozasi célú kiadások között 
az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének megemelésével. 
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IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ÖnkormAnyzat Kép'viselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019.január „14 ~, 

/2? !1 
~ bor 

Törvényességi sze pontból ellenjegyzem: 
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1. meli'éklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkc,rmányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. ( ...... ) határozata 
a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz biztosított önrész 

összegének módosításáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Ne::nzeti Szabadid,5s-Egészség Sportpark 
Program" keretében a 200 méteres futókör létesítéséhez szükséges önrész biztosítása céljából a 
18 942 794 Ft összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 2019. 
évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti sza-Jalyozásáról szób 28/2018. (XII. 14.) 
önkormányzati rendeletben az egyéb felhalmozá~ célú k~adások között az előző évi 
költségvetési maradvány igénybevételének megemelésével. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pont s.zerinti előirányzat-módosítás 

végrehajtására, valamint az átmeneti költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghi::-detett „Nemzeti Szabadidős
Egészség Sportpark Program" felhívásra benyújtott és támogatást nyert projekt megvalósítására 
szolgáló konzorciumi és együttműködési megállapodasok aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügy~ Főosztály vezet.Sje 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről 

a Nemzeti Sportközpontok 
székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598152 
adószám: 15598158-2-42 
statisztikai számjel: 15598158-9311-312-01 
képviseli : Kovács Norbert főigazgató 
mint beruházó és építtető (a továbbiakban: ,,NSK" vag; ,,Építtető ' 1 ) , 

továbbá 

a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormáayzata 
cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
törzsszám : 735737 
adószám: 157357379-2-42 
statisztikai számjel: 157357379 - 8411-321-01 
képviseli: Dr. Kovács Róbert polgármester 
mint tulajdonos (a továbbiakban: ,,Önkormányzat"), 

(az NSK és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: ,,Felek", külön-külön: ,,Fél") között, 
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

ELŐZMÉNYEK 

A. A Kormány az 1314/2016. (VI.30.) számú határ::i::_,:atával egyetértet azzal, hogy a Nemzeti 
Szabadidős - Egészség Sportpark Program (a továbbiakban: ,,Program") keretében 
megvalósításra kerülő sportparkok építtetője az N 3K legyen. 

B. Az Önkormányzat kérelmet nyújtott be a Programban történó résrvétel tárgyában, amely 
kérelem pozitív elbírálás alá került. 

C. A Felek a Beruházás megvalósításához kapcsolódóan „ Sportpark e.s futókör kivitelezése a 
Nemzeti Szahadidős - Egészség Sportpark Progra-n keretében BudGpest X kerület " tárgyú 
együttműködési megállapodást kötöttek, mel:1 alapján a Program részeként az 
együttműködési megállapodás szerinti beruházás (a továbbiúban : ,,Beruházás") valósul 
meg, továbbá az együttműködési megállapodás rögzíti, hogy az Építtető a Beruházás 
előkészítése körében elkészíti többek között a 3 ~ruházás o egvalé-sításához, a kivitelező 
kiválasztásához szükséges tervdokumentációt. 

1. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA, TÁRGYA, FELHATALMA.ZÁSOK 

1.1. Jelen megállapodás (a továbbiakban: ,,lv:'.egállapodás") céija a Beruházás 
megvalósításához szükséges, a kivitelező kiválc.sztását célzó épLtési beruházás tárgyú 
közbeszerzési eljárás lebonyolítása kapcsán a Felek jogainak és kötelezettségeinek 
rögzítése. 
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1.2. Felek megállapodnak abban, hogy az Építtető által elkészítetett tervek alapján a 
kivitelezést megvalósító kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást (a 
továbbiakban: ,,Eljárás") a közbeszerzésekrbl szóló 2015. é.·i CXLIII törvény (a 
továbbiakban: ,,Kbt.") 29.§ (2) bekezdése alapjin. közös ajá:ilatkéröként valósítj ák meg a 
Megállapodásban, az Előzmények C. pontjában foglalt együ tműködési megállapodásban, 
és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint. 

1.3. Az Önkormányzat a Megállapodás aláírásával meghatalmazza az Építtetőt a Beruházás 
megvalósításához szükséges, a Kbt. Harmadik Ré3ze szerinti , a Kb". 115. § alapján kiírásra 
kerülő építési beruházás tárgyú Eljárás teljeskörú :efolytatásáyaJ. 

1.4. Felek rögzítik, hogy az Eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet (,,EKR ~ndelet") alapján, elektronikus úton, az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (,,EKR") útján folytatják le. 

1.5. A Felek rögzítik, hogy az eredményes eljárást lövetően a szerzödést (a továbbiakban: 
„Szerződés") Megrendelőként közösen kötik meg, az Építte~ő az Önkormányzat nevében 
a Szerződés megkötésére nem jogosult. 

2. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

2.1. Tekintettel arra, hogy az Építtető az eljárást önáll5an, vezetc ajánlatkérő szervezetként és 
teljeskörűen bonyolítja és az Önkormányzat az aj ánlatkérői döntések meghozatalában nem 
vesz részt, az Építtető feladata az Eljárás szabályszerű lebonyolításához szükséges 
valamennyi dokumentum elkészítése és EKR F.endszerbe történő feltöltése, valamennyi 
engedély megszerzése, valamennyi eljárási csele.c<mény EKR Rend~zeren keresztül történő 
lebonyolítása és a szükséges döntések meghozatal:i, ideértve az Eljárás során meghozandó 
közbenső döntéseket és az eljárást lezáró döntést i~. 

2.2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az Eljárásb:rn nem vezető ajánlatkérő szervezetként 
vesz részt, ezért kizárólag eljárás betekintési jogorultsága van , amei.yet az NSK biztosít az 
Önkormányzat részére. 

2.3. Az Építtető az Eljárás teljeskörű lebonyolítására tekintettel az eljáris szabályszerűségéért 
és ez esetleges szabálytanságok következményeié1: önállóan felel, ide nem értve az EKR 
Rendelet szerinti üzemzavarból és/vagy üzemszünetből eredő eseteket. 

2.4. A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpart Program kere,ében megvalósítandó 
sportpark beruházásokkal összefüggő Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program 
végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 
167/2016. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának értelmében a BMSK Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zírtkörűen Működ,5 Részvénytársaság (a 
továbbiakban: BMSK Zrt.) a Beruházás kapcsán közbeszerzési szolgáltatói feladatokat lát 
el, így az Építtető az Eljárás lebonyolítására a vooatkozó rr.e6bízá:;i szerződést a BMSK 
Zrt.-vel köti meg és viseli annak költségeit. NSK rögzíti, hogy az Eljárás bonyolítójaként a 
BMSK Zrt. az EKR Rendszerben a BMSK Zrt. rr_eghatalmazással rendelkezik. 
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2.5. Az Eljárás lebonyolítására az Építtető közbe~erzési szabályzatát rendelik a Felek 
alkalmazni, amelyet az EKR Rendeletben foglalt e ltérésekkel kell aJkalmazni. 

2.6. Az Önkormányzat az Eljárást a közbeszerzési tenében feltünteti, amennyiben abban nem 
szerepel, az így módosított közbeszerzési tervet monlapján közzéteszi. Az Önkormányzat 
köteles a közbeszerzési tervét legkésőbb az eljárás megindításáig é.Z EKR Rendszerben is 
közzétenni. NSK felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárást az EKR Rendszerben 
a bonyolítónak a közbeszerzési terv adott sorához kell rende ni. 

2.7. A Kbt. 43.§(1) bekezdésében, valamint az EKR Rendeletben foglalt közzétételi 
kötelezettséget - az Önkormányzat közbeszerzés_ terve kivételével - az Építtető teljesíti 
azzal, hogy a Szerződést az Önkormányzat is ~özzéteszi, továbbá az Építtető által a 
honlapján közzétett adatokat elérhetővé teszi saját honlapján is. 

2.8. Az ajánlatok értékelésére a Bírálóbizottsági tc..gokat az Építtető delegálja, bízza meg, 
összeférhetetlenségükről nyilatkoztatja őket. 

2.9. Az Önkormányzat az eljárás státuszáról az EKR Rendszerben közvetlenül tájékozódhat, 
eljárás irányítási jogosultsággal ugyanakkor nem n:-ndelkezik. 

2.10. Az Eljárás dokumentálásának kötelezettsége Építtetőt terheli, az eljárás lezárását 
(eredményről szóló hirdetmény feladását) követc-en Építtető c:z Eljárás kapcsán keletkezett 
valamennyi dokumentumot az Önkormányzat ::-endelkezésére bocsátja. NSK felhívja a 
figyelmet, hogy a dokumentumok digitalizált for::nában kerülnek átadásra. 

2.11. Önkormányzat vállalja, hogy az Eljárás során - anennyiben az eljárást megindító felhívás 
így rendelkezik - biztosítja és elősegíti a helyszíni bejárás lebc·nyolítását. 

2.12. Önkormányzat vállalja, hogy az Eljárás bármel:1 szakaszában az :Építtető kérésére soron 
kívül, haladéktalanul megadja/kiadja az Eljárás el indításához, lebonyolításához szükséges 
információt, tájékoztatást, adatszolgáltatást, nyilc..ttozatot. 

2.13. Az eljárást lezáró döntést az Építtető főigazgatója :1ozza meg. 

2.14. Az Eljárás valamennyi felmerülő költségét az Épít:ető viseli. 

3. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

3.1. Felek az együttműködésre jogosított képviselőike:t a következők szerint jelölik ki: 

Építtető kapcsolattartója: 
név: Kovácsics András Ferenc 
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49. 
telefon: +36-1-471-4313 
e-mail: sportpark@mnsk.hu 
A Megrendelő nevében és képviseletében kötelezettséget vá[alni kizárólag a főigazgató 
jogosult. 
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Önkormányzat kapcsolattartója: 
név: Szolnoki Ferencné 
cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
telefon: + 36-30-645-2618 
e-mail: szolnokiferencne@kobanya.hu 

név: Verle István 
cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
telefon: +36-1-433-8369 
e-mail: verleistvan@kobanya.hu 

3.2. A Megállapodásra a magyar jog irányadó. 

3.3. A Megállapodás kizárólag a Felek képviseletére j Jgosultak által, íri sban módosítható. 

3.4. A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen 
felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyal :isos úton rendezni. A Felek bírósághoz 
fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdé5re vonatkozó értesítés 
kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül oem tudják rendezni. A Felek kijelentik, 
hogy a Megállapodás megkötésével és teljesítés:!vel összefüggésbe.:1 esetlegesen felmerülő 
jogvitáik rendezése érdekében mediátori közrerr_(i;:ödést nem vesznek igénybe. 

3.5. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban r: em szabá_y:)zott kérdésekre, a Kbt., az 
EKR Rendelet és a polgári törvénykönyvről szélo 2013. évi V tön-ény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és kfüös értelmezés t.:.tán, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag ali írták. 

Kelt: Budapest, 2018. 

Nemzeti Sportközpontok 
képviseli: Kovács Norbert 

főigazgató 

Ellenjegyzem: 

Tóth Krisztina, gazdasági igazgató 

Kelt: 3 1dapest, 2018. 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzata 

tépviseli: Dr. Ko'"·ács Róbert 
poig:irme8er 

Ellen jegyzem: 

Oldal: 4 / 4 



3. mel,'éklet az előterjesztéshez 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

a Nemzeti SportközpJntok 

és 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbá~yai Önkormányzata 

között 

Sportpark és futókör kivitelezése a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark 
Program keretében Budapest X kerület 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

(,,Megállapodás·~) 

amely létrejött egyrészről 

a Nemzeti Sportközpontok 
székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR) : 598152 
adószám: 15598158-2-42 
statisztikai számjel: 15598158-9311-312-0l 
képviseli: Kovács Norbert főigazgató 
mint beruházó és építtető (a továbbiakban: ,,NSK"), 

másrészről 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzati 
cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
törzsszám: 735737 
adószám: 157357379-2-42 
statisztikai számjel: 157357379 - 8411-321-01 
képviseli: Dr. Kovács Róbert polgármester 
mint Önkormányzat (a továbbiakban: ,,Önkormányzat") . 

(az NSK és az Önkormányzat a továbbiakban együtteser: ,,Felek", külön-külön: ,,Fél") között, az 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 Előzmények 

l. l. l A Kormány az 1314/2016. (VI.30.) számú hatá::-azatával egyeté1iett azzal, hogy a Nemzeti 
Szabadidős - Egészség Sportpark Program (~ továbbiakban: ~Program") keretében 
megvalósításra kerülő sportparkok építtetője az N~K legyen. A Prog~mban történő részvétel 
feltételeiről a BMSK Tájékoztatót tett közzé. Az Önkormányzat :érelmet nyújtott be a 
Programban történő részvétel tárgyában, amely kérelem pozitív ::!!bírálás alá került. A 
Tájékoztató Il.5. pontjában foglaltak szerint paz:itív ci.öntés esetén a kérelmező az ott 
meghatározott határidőn belül a fejlesztés megvalé:sítása érdekél::en megállapodást kell, hogy 
kössön az építtető NSK-val. 

1.1.2 A Programmal érintett ingatlanok a jelen Megállapodás 1. szám,;. mellékletét képező felmérési 
dokumentumokban megjelölt alábbi ingatlanok (a továbbiakban: ,,lnga.tlan/Ingatlanok"): 

a 38303/52 helyrajzi számon nyilváffa-tott, természetben a 1107 Bp., Száva u. 1. 
(Üllői út - Száva u. sarok) Száva parkj ingatlan 
a 41418 helyrajzi számon nyilvántart,)tt, természetben a 1105 Bp., Előd u. 1. 
Rottenbiller parki ingatlan 
a 41302/19 helyrajzi számon nyilvántaiott, természetben a 1105 Bp., Ihász köz. 
1. Ihász köz-parki ingatlan 
a 42526/21 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1106 Bp., Bojtocska 
u. 16. (Bojtocska u. - Dombhát u. sarok) szám alatt: i:igatlan 
a 40907/7 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1106 Bp., Váltó u. -
Pilisi u. sarki Gátszótér) ingatlan 
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a 42094/8 helyrajzi számon nyilvántar:ott, tennész.etben a 1103 Bp., Medveszőlő 
u. 1. szám alatti Gátszótér-sportpálya) .-igatlan 
a 42309/94 helyrajzi számon nyilvántaí:ott, természetben a 1108 Bp., Sütöde u. 1. 
szám alatti Gátszótér mellett) ingatlan 
a 38315/77 helyrajzi számon nyilván-:a..1:ott, természetben 3. 1101 Bp., Szárnyas u. 
6. szám alatti (lakótelep belső parkja) hgatlan 
a 38336/4 helyrajzi számon nyilvántar:ott, természetben ~ 1107 Bp., Kékvirág u. 
6. szám alatti (Balkán u. lakótelep be~s•J park) ingatlan 
a 42309/86 helyrajzi számon nyilvánJ:aiott, természetben a 1108 Bp., Lenfonó u. 
6-8. szám alatti (Lenfonó u. - Bányatn u. között spo:'tpálya mellett) ingatlan 
a 39210/39 helyrajzi számon nyilvánta:iott, természe:ben a 1106 Bp., Gyakorló u. 
36. szám alatti (lakótelep belső parkja)-ingatlan 

1.1 .3 A Felek megállapítják, hogy a Program részeként i:z Ingatlanoko:i az :-.isK által megvalósított 
beruházás keretében típusterv alapján 2 db "A'., 1 db ''B", 2 db " C" és 5 db "D" típusú 
sportpark és 1 db 200 m-es valamint 1 d-J 400 m-es futékör (a továbbiakban: 
Létesítmény/Létesítmények) építése valósul meg (a továbbiakban: Beruházás). 

1.1.4 Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházá3 keretében megvalósuló Létesítmények 
tulajdonjogi szempontból az Ingatlanok jogi sorsát osztják, ennek megfelelően az NSK által 
létrehozott Létesítményeket az NSK az Önkorornyzat részére befejezetlen beruházásként 
átadja. Felek ene vonatkozó részletes megállapod&át a 3. : .5. p,:mtjai tartalmazzák. 

1.1.5 Az Önkormányzat az 1.1 .3 pont szerinti Beruházas gyors és zavartalan előkészítése és sikeres 
megvalósítása érdekében, a Tájékoztatóban foglalt :<ötelezettséget teljesítve együttműködik az 
NSK-val és a Felek az együttműködésük szabályczása érdekében a jelen Megállapodást kötik. 

1.2 Definíciók 

Jelen megállapodásban az alábbi fogalmak a követJyező jelentéssel bírnak: 

(a) ,,Beruházás'' jelenti a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program 
keretében a 1314/2016. (Vl.30.) Korm határozat ala?ján a Program részeként az 
1.1.2 pont szerinti Ingatlanon/Inga'.:lanokon megvalósuló, az 1.1.3. pontban 
rögzített sportpark beruházást; 

(b) ,,Beszerzési Eljárások" jelenti az NSK által a Beruházás megvalósítása 
érdekében lefolytatandó beszerzési el_ árásokat. ,,Beszerzési eljárás" bármelyik 
Beszerzési eljárást jelenti; 

(e) ,,BMSK" jelenti a BMSK Beruházá~i, Műszc.ki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvény' ársaságot (székhely: 1146 
Budapest, lstvánmezei út 1-3 .; cégjegyzékszám: Ol- ]l)-04t;.336), amely a Nemzeti 
Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében m~valósítandó sportpark 
beruházásokkal összefüggő Nemzeti Szabadidős - Egész3ég Sportpark Program 
végrehajtása során megvalósuló beruhézásokkal kapcsolat::is feladatok ellátásáról 
szóló 167/2016. (VI. 30.) Korm. rerdelet 1. §-ának értelmében a Beruházás 
lebonyolítója és műszaki szakértője. 

( d) ,,EKR Rendelet" jelenti az elektronikU3 közbeszerzés rés:z:ietes szabályairól szóló 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet 

(e) ,,EKR" jelenti az EKR Rendelet 1.§ (2) beL"'Zdése szerinti Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszert 
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(t) ,,Futókör beruházás összköltsége" jelenti a Vállalkozó kiválasztását célzó 
közbeszerzési eljárás alapján megk51iött Vállalkozási Szerződésben szereplő, a 
futókör megvalósítására megajánlott és az NSK által elfogadott nettó vállalkozói 
díjat. 

(g) ,,Ingatlan/Ingatlanok" a Megá:Ié.podás l. l.2 pcntjában meghatározott 
jelentéssel bír; 

(h) ,,Kbt" jelenti a közbeszerzésekről széló 2015. évi CXLIII. törvényt; 

(i) ,,Közbeszerzési Eljárás" jelenti az: NSK álta~ a B:!ruházás megvalósítása 
érdekében, a kivitelező kiválasztisát célzó, az EKR útján lefolytatandó 
közbeszerzési eljárásokat; 

G) ,,Létesítmény/Létesítmények" jele:n:i a Beruhézás keretében megvalósuló 
létesítményt vagy létesítményeket, a::rely(ek) lehet(nek) sportpark, futókör, vagy 
mindkettő; 

(k) ,,Megállapodás" jelenti a jelen együttműködési megállé.podást annak esetleges 
mellékleteivel együtt; 

(1) ,,NFM vagy Támogató" jelenti a :'l'emzeti Fejlesztési Minisztériumot vagy 
annak jogutódját; 

(m) ,,Önkormányzati Önerő" jelenti futókör megvalósí-.ása esetén a futókör 
beruházás összköltségének 50%-át, ar:iely összeget az önkormányzat önerőként 
biztosítja az NSK részére a futókör rr_egvalósításáh,:)z a 3.3 .2. pont szerint. 

(n) ,,Program" jelenti az 1314/2016. (VI.30.:, számú Korm. határozatában írt 
Nemzeti Szabadidős - Egészség Spor:park Programot; 

(o) ,,Ptk." jelenti a Polgári Törvényköny·1röl szóló 2013 . évi'.,'. törvényt; 

(p) ,,Vállalkozási Szerződés" jelenti a Beruházás vagy annak bármely része 
megvalósítására az NSK által, vagy az >!SK és az Önkormányzat által közösen a 
Vállalkozóval kötött szerződést; 

(q) ,,Vállalkozó" jelenti a Beruházás v~; annak bárr:-_ely része megvalósítására az 
NSK-val , vagy az NSK-val és az Önko-mányzattal szerződést kötő Vállalkozót. 

(r) ,,Tájékoztató" jelenti a Programban történő részvétel feJételeit is tartalmazó, a 
BMSK honlapján elérhető Tájékozt2:tót, amelyben foglalt rendelkezések az 
Önkormányzatra nézve akkor is ktttlezőek, amennyib:!n nem kerültek jelen 
Megállapodásban kifejezetten nevesít!9"e. [http://wu..w.brnsk.hu/sportpark/] 

1.3 Értelmező rendelkezések 

1.3.1 A jelen Megállapodásban bármely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés 
hiányában: 

(a) a „Megállapodásra" vagy más szerződésre vagy cokumentumra történő 

hivatkozás akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a Megállapodás vagy, az 
esettől függően, más szerződés vagy dokumentum hatályos változatára 
vonatkozik; 
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(b) a „személy" természetes és jogi szen:élyt, természetes é5/vagy jogi személyek 
társulását, bármilyen gazdálkodó szerv-=zetet illetve állami - vagy kormányszervet 
illetve önkormányzatot vagy ezek análló hatáskörrel b író szervezetét vagy 
ügynökségét és bármely más jogi vagy nem jogi szerr_élyt i 5 jelent; 

(c) a „felek" a kifejezést használó rendclkezésben meghat.'irozott szerződés vagy 
jegyzőkönyv megkötésében illetve felvételében részt vevő felekre való 
hivatkozásként értelmezendő, akik nem feltétlenül egyeznek meg a jelen 
Megállapodást megkötő Felekkel; 

(d) a jogszabályra történő hivatkozás a_K,-ént értelmezendő. hogy a hivatkozás a 
mindenkor hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra 
vonatkozik. 

2. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA 

2.1 A Megállapodás célja 

A Felek a jelen Megállapodást a Beruházás előMszítésével és megva ósításával kapcsolatos 
feladatok elvégzése és együttműködésük szatá:yozása érdekében kötik. Sem a jelen 
Megállapodás sem annak rendelkezései, sem a Felek korábbi tárgyalá~ai nem értelmezhetőek 
úgy, hogy a jelen Megállapodás alapján az NSK köteles a Beruházást megvalósítani. Az 
NSK-val szemben a Beruházás bármely okból :örténő elmaradásáért, (pl. kormánydöntés, 
penzugyi fedezet elvonása, zárolás, Támogató elállása a támogatási 
szerződéstől/konstrukciótól) vagy a Program módosulásáért semmilyen jogcímen követelés 
nem támasztható. Jelen Megállapodás célja kizÉrólag az, hogy a Kormány döntésének 
megfelelően megvalósuló Beruházás megvalósítása kapcsán az Önkcrmányzat és az állami 
építtető NSK együttműködjön . 

2.2 A Megállapodás tárgya 

A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházás előkészítésével , 
finanszírozásával, tervezésével, megvalósításá~ l és átadás-át1,ételével kapcsolatos 
feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához s~ükséges együttműködésük feltételeit. 

3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRD1SEI 

3.1 A Felek általános kötelezettségei 

3 .1.1 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Be_ uházls előkészítésében és 
megvalósításában az NSK-t szükség szerint támoga~a. A Beruházás megvalósulása érdekében 
az Önkormányzat vállalja, hogy az NSK-val , valam:nt az NSK föal kijelölt személyekkel (ide 
értve a BMSK - t, a Vállalkozót) együttműködik a Megállapodásban rögzítetteken túl olyan 
kérdésekben is, amelyek szükségesek a Berur_~ás megvalósításához, de azok a jelen 
Megállapodásban nem kerültek külön nevesítésre. 

3.1.2 Az Önkormányzat a Beruházás Ingatlanokon törtéoo megvalósításához a jelen Megállapodás 
aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. A:z Önkormányzat vállalja, hogy a 
megvalósításhoz és a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges, a Beruházás céljával és a 
megvalósításhoz szükséges tervekkel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban álló, 
valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást késedelem nélkül, haladbktala.,ul kiadja, valamennyi 
szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül, a rendelkezésére álló eszközök közül a 
leggyorsabb módon kezdeményezi , amennyiben ~ ogi lehetősége van rá, úgy kötelezettséget 
vállal a szükséges döntések meghozatalára is. 
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3.1.3 Az Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy a _ elen MegálLapodá~ megkötése, továbbá a 
Létesítmények megvalósítása, fenntartása, üzemeUetése az Önkormányzat által esetlegesen 
korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy 
egyébként az Ingatlanokra vonatkozó kötelezettsé?,Vállalásoka: nem érint, és az Ingatlanok 
jogi státusza lehetővé ·eszi a Létesítmények megvalósításá~, fenntartását, üzemeltetését. 
Amennyiben az Önkormányzat jelen pontban foglalt szavatossá~a utólag valótlannak 
bizonyul, úgy az ebből eredő felelősséget, kockázatot es val,1.mennyi költséget az 
Önkormányzat köteles viselni. 

3.1.4 Az Önkormányzat nem jogosult a jelen Megállapodás mód.c-sításá: vagy megszüntetését 
kezdeményezni azon az alapon, hogy a Megáll.apadás korábbi kütelezettségvállalásába 
ütközik. Ilyen esetben az Önkormányzat k.Steles a k::rrábbi kötelezettségvállalás 
módosításával , megszüntetésével , a korábbi köte:ezettség megsérté~éért való helytállással 
vagy más egyéb módon az előálló állapotot a jele:1. M~állapodásban foglalt 
kötelezettségvállalások változatlanul hagyása meLe-:t: megszüntetni. 

3.1.5 A Felek a jelen Megállapodás teljesítése, valami:it a jogszabályok alapján őket megillető 
jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és 
egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni 
minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék. 

3.1.6 Felek megállapodnak abban, hogy Beruházásra a Ptk. 5: 18. §-a (ae:.ificium solo cedit) az 
irányadó azzal, hogy a megvalósuló Létesítménye:< tulajdonjogi szempontból az Ingatlanok 
jogi sorsát osztják, így Létesítmények az Önkormányzat tulajdonaként kerülnek feltüntetésre 
az Ingatlanok tulajdoni lapjára a használatba véíel után. Az Önkormányzat a Ptk. jelen 
pontban írt szabályai alkalmazása alapján az NSKA:ól sem kártérítést, sem kártalanítást vagy 
egyéb jogcímen megtérítést nem követelhet, tovibbá nem követelheti , hogy az NSK a 
Létesítményeket, vagy az Ingatlanokat akár egés:;:ben, akár részben megvásárolja, vagy a 
Létesítményeket lebontsa. Felek megállapodnak ,1.bban, hogy a Létesítményeket az NSK az 
Önkormányzat részére befejezetlen beruházásként a 6.2. 1. pont szerirJ adja birtokba, melyet 
az Önkormányzat köteles átvenni . Felek rögzítik:, hogy a Beru:1.ázás a 6.2.1. pont szerinti 
birtokba adással egyidejűleg, ellenérték megfizetése nélkül, térr.ésmentesen kerül az 
Önkormányzat tulajdonába, melyet az ingatlanokn vonatkozó köny·.'eiben feltüntet, míg a 
Beruházást az NSK könyveiből a befejezetlen benházást kivezeti. Az >.ISK a sikeres műszaki 
átadás-átvételtől számított 60 napon belül közli a Beruházás pontos könyvszerinti értékét, 
amely értéken veszi fel az Önkormányzat a Beru·1ázást a könyveibe. Az Önkormányzat a 
Beruházást befejezetlen beruházásként az NSK álta: közölt értéken veszi fel a könyveibe, és a 
használatba vételkor azt saját számviteli politikájának megfelel& n akfrválja. 

3.1.7 Az NSK kijelenti, hogy az átadásra kerülő Beruházé.s után felszámított általános forgalmi adót 
nem igényli vissza. 

3.1.8 A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre : ogosult kapcsolattartót 
jelölnek ki, amelyet a jelen Megállapodás 8.2. pcntja tartalmaz. A :apcsolattartó a másik 
Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti , sz::!rvezi és koordinálja az adott Fél jelen 
Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítésé: . A kapcsolattartó nevéről , postacíméről, 
telefon és telefax számáról, valamint elektronitus levélcíoéről 3. jelen Megállapodás 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást övetö-::n haladéktalanul , de 
legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják Egymást. A Felek oegállapodnak, hogy a 
kapcsolattartó személyének változása esetén a Megi llapodás mó::iosítása nem szükséges. 

3.1.9 Amennyiben a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításá•1al ka~csolatban az NSK az 
Önkormányzatot is érintő egyeztetést (ide értve különösen, de nem kizárólag a felmérési 
munkákkal kapcsolatos helyszíni bejárást, valamin a műszaki átadás-átvételi eljárást) tart, 
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úgy az esemény pontos időpontjáról az Önkormáinyzatot legalább 5 munkanappal korábban 
írásban értesíti. Az Önkormányzat vállalja, hogy az NSK által kitűzött egyeztetésre érdemi 
nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t delegál 

3.1.10 Az Önkormányzat Beruházást érintő észrevételei~, javaslatait, kéréseit az NSK jogosult, de 
nem köteles figyelembe venni a Beruházás me5--..alósítása sc4'án, figyelemmel arra, hogy a 
Program építtetője az NSK, továbbá figyelemmel :trra, hogy a Támogató előre meghatározott 
műszaki tartalom Önkormányzat részére történő odaítéléséről döntött. 

3.1.11 Felek vállalják, hogy amennyiben a Beruházás megvalósít i.sához a jelen Megállapodás 
módosítása válik szükségessé, úgy 

(a) a módosításhoz szükséges döntések m;ghozatalát ::ialadéktalanul kezdeményezik, 
vagy amennyiben a szükséges dön:~ek meghozatalát ~ ehetővé tévő feltételek 
fennállnak, úgy a szükséges döntéseke: meghozzák, és 

(b) minden rendelkezésére álló eszközt isénybe vesznek arnak érdekében, hogy a 
Megállapodás módosítását a lehető leghamarabb megkössék. 

3.2 Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötElezettség 

3.2.1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden 
olyan tényről, körülményről , amely a B~ruházás megvalósulását vagy a jelen 
Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza 
vagy veszélyezteti. 

3.2.2 Az Önkormányzat köteles a rendelkezésére alló, a Beruházás előkészítésével vagy 
megvalósításával kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, az NSK által írásban kért adatokat, 
információkat és dokumentumokat hiánytalanul a kérelemberi meg elölt ésszerű határidőn 
belül az NSK rendelkezésére bocsátani. Az a datok, inf::mnációk és dokumentumok 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt es~tenként olyan mó:ion kell meghatározni, 
hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dolc ::mentwnok beszerzéséhez és 
szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok vagy dokumentumok nem 
állnak az Önkormányzat rendelkezésére, úgy hal2.déktalanul intézketlik azok más forrásból 
való beszerzése iránt, illetve erről ezzel egy időben tájékoztatja az NSK-t. Amint a kért adatok 
vagy dokumentum az Önkormányzat birtokába ke:-ülnek, azok továbbításáról haladéktalanul 
intézkedik. 

3.2.3 Amennyiben a Felek a jelen Megállapodásban meghatározott táj ékozti:.tási kötelezettségüknek 
szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kcxelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban 
megerősíteni . 

3.2.4 Az Önkormányzat vállalja, hogy a Beruházással összefüggő terüle: specifikus, különösen 
jogi, építési szabályozási, és műszaki ismereteit mar az előkészítő mmkák végzése során, de 
legkésőbb a tudomásszerzéskor megosztja az NSK-val, ezzel elősegí:ve a Beruházás sikeres 
előkésztését és megvalósítását. 

3.3 A Beruházás finanszírozása 

3.3.1 Az NSK tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy az NSK kSltség,;.·etésében a Beruházás 
megvalósítására rendelkezésre álló maximális központi kö tségvetési pénzügyi fedezet 
magában foglalja az NSK-ná\ felmerülő személyi és működési , proj -:!ktköltséget, a tervezés 
költségét is. 
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3.3.2 A Felek megállapodnak, hogy a Beruházás íllami beruházásként részben központi 
költségvetési forrásból, részben Önkormányzati Önerőből valósul meg. Az NSK az előzetesen 
bekért indikatív ajánlatok alapján a Beruházás be~~ült értékét az alábbiakban határozza meg: 
137 860 071,-Ft+ÁFA azaz mindösszesen bruttó 175 082 290,-Ft. A Beruházás keretében 
megvalósuló futókör beruházás összköltségehez az Önkormányzat a futókör 
megvalósításához szükséges összköltség 50%-áva:, mint önerővel júul hozzá, plusz viseli 
azon költségeket, amelyek viselésére a jelen Megállapodás szerint az Önkormányzat köteles 
(lásd különösen, de nem kizárólagosan: 3.4.3. pcn~). Az Önkormányzati Önerőre vonatkozó 
rendelkezések az alábbiak: 

a) A futókörök megvalósításához szükséges Önkormányzati Önerő pontos összegét a 
jelen Megállapodás aláírásakor az NSK ::sak tájékoztató jelleggel, az előzetesen 
bekért indikatív ajánlatok alapján becsülni tudja, a becsült, tájékoztató jellegű és kötő 
erővel nem bíró összköltség adat: bruttó 37 885 587,-Ft 

b) A pontos összköltség értelemszerűen a Vállalkozó kivé:lasztá~át célzó Közbeszerzési 
Eljárásban beérkezett ajánlat alapján, nem várt szavatossági igény (pl. árleszállítás) 
esetén, az alapján határozható meg véglege~en. 

c) A Felek az Önkormányzati Önerő ka;x .sán a Tájékoztató III.2 .e.) alpontjában 
foglaltakkal összhangban abban állapodnak meg, hogy az Önkormányzat a becsült és 
tájékoztató adatként megjelölt összeg : 0%-át, azaz 18 9'42 794,-Ft-ot a jelen 
Megállapodás aláírását követő 15 naptári rnpon belül b2.nki uutalással megfizeti az 
NSK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00'.2.87962 számú számlájára, a 
következő közlemény azonosítóval: Sportpark - Budapest X. kerület - futókör 
önerő 

d) Az Önkormányzati Önerő fentiek sz~i:lti megfizetése biztosítja azt, hogy a 
Vállalkozó kiválasztását célzó Közbeszerz~si Eljárás pénzüg::i fedezete a beszerzés 
becsült értéke alapján az Ajánlatkérőknél :- .delkezésre .fü. 

e) A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Közbeszerzési E ~árásb ,m beérkezett ajánlatok 
fedezet kiegészítést indokolnak, úgy az NSK dönthet új Közbeszerzési Eljárás 
indításáról vagy (amennyiben a Program keretén belül n n még szabad forrás) úgy a 
fedezet kiegészítéséről. Fedezet kiegészíté3 esetén a fentebt rögzített hozzájárulás 
arányában az Önkormányzat biztosítja a rá eső kiegészitő fedezetet az NSK 
értesítésének kézhezvételét követő 8 napo:i :,elül, a fenti ekkel egyező módon. 

f) A Felek rögzítik, hogy az Önkormán;:t:ati Önerővel -amennyiben elszámolási 
kötelezettség bármely okból keletkezik- a Eeruházás sikeres n:űszaki átadás-átvételét 
követően, a Létesítmények Önkormán~~t részére történé átadását követő 30 
munkanapon belül elszámolnak. 

g) A Tájékoztató IIl.2.e.) alpontjával egyezőer a Felek rögzítik, hogy az Önkormányzati 
Önerő jelen fejezetnek megfelelő telje~ítésének elmaradása vagy késedelmes 
teljesítése a teljes támogatási konstrukcié,tol történő eli[ási jogalapnak tekinthető a 
Támogató részéről. 

3.4 Az Önkormányzat Beruházással kapcsolatos további kötelezettségei 

3.4.1 A Tájékoztató IIl.2.d.3) alpontja alapján az Ingatlanokat az NSK ~zámára, az NSK által 
meghatározott ütemezésben olyan állapotban kel rendelkezésre bccsátani, hogy azon a 
szükséges munkálatok soron kívül megkezdhetők. legyenek. Az Önkormányzatnak szükség 
esetén el kell végeznie (saját költségen) külöoosen a bor.tási , tereprendezési, közmű 
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áthelyezési, környezeti kármentesítési, a beközlekedést, munkavégze.st és az üzemeltetést is 
biztosító útépítési, esetleges növényápolási mun:.cálatokat, továbbá minden olyan munkát, 
amely a Beruházás megvalósításához és üzemeltetéséhez ~ükséges, különösen de nem 
kizárólagosan a Tájékoztatóban, és részletesen a Megállapodás 1. sztmú mellékletét képező 
felmérési és telepítési terv részét képező szakértöi véleménybe:i, iller:e magában a tervben az 
Önkormányzat részére meghatározott feladatokat Az NSK par::msítási feladatokat nem végez, 
továbbá -amennyiben felmerül- a munkavégzést követő „visszapar::::.osítás", füvesítés is az 
Önkormányzat feladata. Az Önkormányzat a ré:.zére meghatározo-:t feladatok határidőben 
történő elvégzését (Tájékoztató Ill.2.d.3.) alpontj:1) ajelen Megé.Uapodás aláírásával vállalja. 

3.4.2 Az Önkormányzatnak vállalnia kell önerőből (s3:.iát költségen, a Program keretében nem 
elszámolható kiadásként) az Önkormányzat saját kivitelezésében a kültéri sportpark, illetve 
futókör akadálymentes megközelíthetőségéhez szükséges eszközök/felépítmények 
megvalósítását és azok karbantartását az 5 (öt) éve~. fenntartási ~dőszak végéig. 

3.4.3 A Tájékoztató Ill.2.d.3.) alpontja alapján a 3.4. l. - 3.4.2. pon ban foglalt munkák nem vagy 
nem megfelelő kivitelezése elállási jogalapnak teki::1thető a Támogató észéről. 

3.4.4 A Felek megállapodnak, hogy a Beruházás eredményeként létrejövő Létesítmények 
működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges feltétel~kről az Ör . .kormányzat gondoskodik. Az 
Önkormányzat vállalja a Létesítmények funkció szerinti fenntartását, karbantartását, 
üzemeltetését - biztosítva annak ingyenesen, bárki általi, kc,rlátozés nélküli használatát -
annak műszaki átadás átvételének lezárultától szimított legaJább S éves időtartamig, lásd 
részletesen a 6.2. pontot. 

3.4.5 A sikeres műszaki átadás-átvételt követően keletkezett hibákkal kapcsolatos szavatosságból 
és/vagy jótállásból eredő követelések érvénye~í~se az Önkormán:;zat joga, kötelessége, 
feladata és költsége, lásd részletesen a 6.3. pontot. 

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS ELŐKÉ.5ZÍTÉSE SORÁN 

4.1 Ingatlan megvizsgálása 

4.1 .1 Felek rögzítik, hogy az Ingatlanok felmérését az 1--·sK elvégez1e, mely alapján az Ingatlanok 
alkalmasak a Beruházás megvalósítására. Az öm.ormányzat a Megállapodás 3.4.1 . pontja 
szerinti feladatait az ott meghatározottak szerint köteles határid.Sben, de legkésőbb a 
munkaterület Vállalkozónak történő átadásáig elvégezni. 

4.1 .2 Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy a Ber:..1házás meg·.,alósításához nincs szükség a 
településszerkezeti terv, szabályozási terv vagy a helyi építési szatályzat módosítására, a 
tervezett létesítmények a településképi rendeletbe ii eszkednek. 

4.2 A beszerzéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos eg;üttműködés 

4.2.1 A Felek rögzítik, hogy a Beruházással összefüggö Beszerzési Eljárás( oka)t ajánlatkérőként az 
NSK egyedül valósítja meg és egyedül, önállóan :<öt szerződést az Önkormányzat utólagos 
tájékoztatása mellett. 

4.2.2 A Felek rögzítik, hogy a Beruházással kapcsolat,)s Közbeszerzési 3ljárást az NSK és az 
Önkormányzat közös ajánlatkérőként valósítja meg, oly módon, hogy az Önkormányzat a 
Kbt. 29.§-a alapján jelen Megállapodásban meghatalmazza az NSK-t arra, hogy az 
Önkormányzat helyett és nevében a Közbeszerzési Eljárást lefolytassa. A jelen pontban 
foglalt meghatalmazás alapján az NSK az EKR Rer.dszerben vezető ajinlatkérő szervezetként 
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vesz részt. A Közbeszerzési Eljárás közös lefoiytatásának részle:eit, a Felek jogait és 
kötelezettségeit a 2. számú mellékletként csatolt 1-.:anzorciumi megállapodás tartalmazza. 

4.2.3 Abban az esetben, amennyiben az Önkormányzat :nég nem regisztrü az EKR Rendszerben, 
úgy köteles a regisztrációt legkésőbb a jelen megállapodás hatályba lépésétől számított 5 
munkanapon belül megtenni. 

NSK felhívja az Önkormányzat figyelmét, hogy az EKR Rendszerben történő regisztráció 
nélkül a Közbeszerzési Eljárás nem indítható me5, az ebből eredő késedelemért az NSK nem 
tehető felelőssé. 

4.2.4 A Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötendő szerződést az NSK és az Önkormányzat 
köti meg a Vállalkozóval , a szerződés teljes:tese során a teljesítő nyertes ajánlattevő 

(Vállalkozó) irányában a sikeres műszaki átadás-á:vétel lezárásig kizárólag az NSK járhat el 
és tehet érvényes és hatályos jognyilatkozatot, az Önkormányzat tudomásul veszi , hogy a 
Beruházás egységes irányítása okán a Vállalkom irányába a sikeres műszaki átadás-átvétel 
lezárásáig érvényes és hatályos jognyilatkozato~ :1.em tehet, ide neo értve a munkaterület 
átadás-átvételéről szóló jegyzőkönyv ÖnkormányzE.t általi aláírását az 5.2 . pont szerint. 

4.2.5 A 4.2.3. pontban foglalt főszabálytól a Vállalkozási Szerzödés kifejezett és egyértelmű 
rendelkezéssel eltérhet. A sikeres műszaki átadá:;-átvételt kcvető j .Stállási és szavatossági 
jogérvényesítésről a Felek a 6.3. pontban rendelkez:1ek. 

4.2.6 Az Önkormányzat vállalja, hogy a Közbeszerzési Eljárást az NSK jelen Megállapodásban 
közölt becsült értékén a 2018.évi közbeszerzési tervében a jelen megállapodás aláírását 
követő 5 munkanapon belül feltünteti. 

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS TERVELÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

5.1 Műszaki dokumentáció elkészítése 

5.1.1. Felek rögzítik, hogy a Beruházáshoz szükségE-s műszaki dokumentációt (Létesítmények 
típusterve, felmérési- és telepítési terv), mely a iv'.:e~állapodás 1. számú mellékletét képezi, az 
NSK elkészíttette és az Önkormányzat azt teljeskörűen megismerte . a jelen Megállapodás 
aláírásával elfogadta és jóváhagyta. 

5.2 A munkaterület átadás-átvétele 

5.2.1 A Felek megállapodnak abban, hogy az NSK, ctz Önkormányzat é.s a Vállalkozó között 
létrejövő Vállalkozási Szerződés szerint és a jelen Megállapodás szerint a munkaterület 
átadása és biztosítása az Önkormányzat kötelezettségét képez'. . Az Önkormányzat köteles 
ennek keretében - a 3.4. pontban rögzítettek_<el összhangban - a saját költségére és 
felelősségére legkésőbb a munkaterület átadás-át.,,·ételéig a r:n:.nkata!rületet a kivitelezésre 
alkalmassá tenni a felmérési- és telepítési ten alapján elkészült ,zakértői véleményben 
rögzítettek és a jelen Megállapodás szerint. Amer.nyiben az Önkorrr.ányzat a munkaterület 
Vállalkozónak történő átadását, illetve a kivitelez:éE alatt a Váll alkozó birtokának folyamatos 
fenntartását nem, vagy nem a Vállalkozási Szerzócésben foglaJak szerint teljesíti, felelős az 
ebből eredően felmerülő költségekért és károkért. Az NSK jogosult a fentiek miatt vele 
szemben Cs) érvényesített költségeket és károkat &.Z Önkormányzc:.ttal szemben érvényesíteni. 

5.2.2 A munkaterület átadás-átvételének előkészítése az 5nkormányzat felc..data, amely feladatát a 
BMSK-val együttműködésben teljesíti. 
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5.2.3 Az Önkormányzat kötelessége, hogy a m1mkaterület előkészítésével kapcsolatos 
önkormányzati feladatok elvégzéséről tájékoztassa a BMSK Zrt.-t, mely értesítést követően a 
munkaterület átadás-átvételének pontos időpontjé.rol - előzetes kapcs,Jlatfelvételt követően -
legkésőbb az esemény tervezett napját megelőzc S. (ötödik) r:n:.nkanapon értesítést küld az 
Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a mt:.tL-<aterületet a BMSK útján átadás-átvételi 
eljárás keretében adja át a Vállalkozónak. Az é.tc.dás-átvételi eljáráHól jegyzőkönyv kerül 
felvételre, amelyben a felek rögzítik a munka~e:-ület átadás-átvétel valamennyi lényeges 
körülményét, feltételeit és a felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. 

5.3 Munkaközi egyeztetések, koordinációk 

A munkavégzés biztosítása, az előrehaladás nyomon követése érdekében az NSK 
koordinációs értekezleteket szervez, amelyre kötel~ meghívni a BMSK-t és szükség esetén 
meghívja az Önkormányzat képviselőjét. 

5.4 Károkozásra vonatkozó speciális rendelkezések 

5.4.1 A Felek megállapodnak, hogy az NSK-t a VállaJozó (beleértve a vmalkozó teljesítésében 
közreműködő személyeket is) cselekményeiért az Önkormányzat (é5 harmadik személyek) 
felé felelősség nem terheli, így különösen nem felel a Vállalkozó {közreműködő) által az 
Önkormányzatnak okozott károkért, beleértve különösen az Ingatlanban okozott károkat, 
továbbá a Vállalkozó (közreműködő) által harmc.dik személ:::eknek okozott károkért (pl.: 
személyi sérülés). 

5.4.2 Az 5.4.1 pont szerinti károk minden esetbe::1 kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval 
(közreműködőivel) szemben érvényesíthetők, a mm várt kártérítési követelés körében az 
NSK és az Önkormányzat a 4.2.3. pontban fcg..altaktól külön írá,beli megállapodásban 
eltérően is rendelkezhetnek 

5.4.3 Az NSK vállalja, hogy a Vállalkozó kiválasztásé:ra irányuló Közbeszerzési Eljárásban az 
irányadó jogszabályok keretei között arányos .-iértékű vagyon- és felelősségbiztosítás 

meglétét írja elő annak érdekében, hogy az Önkocmányzat e5etleges kártérítési igényeinek 
érvényesíthetősége biztosított legyen. 

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS AZ ÜZE:\1ELTETÉS SORÁN 

6.1 A Létesítmény átadás-átvétele 

6.1.1 A Létesítmények műszaki átadás-átvételét a Váll.ilkozó készre jele::1tésről szóló értesítése 
alapján a BMSK készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre a BMSK meghívja az NSK, a 
Vállalkozó és az Önkormányzat képviselőit. A:z. NSK mL:·_den külön igazolás nélkül 
megfelelően felhatalmazott személynek tekinti az átadá.3-átvét~li eljárás során az 
Önkormányzat képviseletében megjelenő és eljáró személyt. 

6.1.2 A Létesítmények műszaki átadás-átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre , amelyben az NSK, 
a BMSK nyilatkoznak arról, hogy az átvétel al.att álló Lé~esítmények megfelelnek-e a 
Vállalkozási Szerződésben foglalt követelmény~knek és alkal:nasá.<-e a rendeltetésszerű 

használatra és az átadás-átvételre. Az NSK és a BMSK álta. rendeltetésszerű használatra 
alkalmasnak minősített Létesítményeket az Önkor::nányzat köteles átve:mi, birtokba venni. 

6.1.3 Felek megállapodnak abban, hogy a megvalórnJ· létesítmények nyilvános (ünnepélyes) 
átadására csak a sikeres műszaki átadás-átvételt követéen kerülhet sor, melynek 
megszervezése az NFM és a kérelmező Önkormányzat feladata a Bl\iSK Zrt. koordinációja 
mellett. 
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6.2 Üzemeltetés 

6.2.1 Az NSK az elkészült Létesítményeket az átadá:;-átvételi jegyzőkcnyv NSK, Vállalkozó, 
Önkormányzat és BMSK általi aláírásával veszi á: a fenti 6.1.2 pontban foglaltak szerint, a 
jegyzőkönyv utolsó fél általi aláírása napján. P._ Létesítmények átvételével egyidejűleg az 
NSK az elkészült Létesítményeket az Önkormány~t birtokába adja, aki a bi1tokbavételt nem 
jogosult megtagadni. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat birtokba lépésével a 
Létesítményekkel kapcsolatos kárveszély, valamint a fenntartási, üzemeltetési és karbantartási 
kötelezettségek az Önkormányzatot terhelik. 

6.2.2 Amennyiben Önkormányzat a jelen fejezetben foglalt fenntartási és vagy egyéb 
kötelezettségének bármely okból nem tud eleget te1tni, azt halaé.éktalanul köteles az NSK felé 
jelezni, aki a Beruházás forrását támogatási &2:erződésben biztosító Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériummal történt egyeztetést követően jogosult az alkaloazandó szankció (pl. 
megtérítési igény) megállapítására és követelés érvényesítésére. Az ö:ikormányzat teljeskörü 
felelősséggel tartozik az őt terhelő kötelezett3égek nem, vagy nem szerződésszerű 

teljesítéséből eredő valamennyi jogkövetkezrr.ényért, ideértve különösen de nem 
kizárólagosan azt a nem várt esetet, ha az NFM az NSK-nak nyújtott támogatást az 
Önkormányzati kötelezettségek nem teljesítésével okozati összefüg~sben álló ok miatt az 
NSK-tól visszakérni kényszerül, vagyis az NSK-t a támogatás visszafizetésére kötelezi, vele 
szemben további vagy más jogcímen jogkövetkez:n.foyt alkalmaz. 

6.2.3 Az NSK kijelenti és az Önkormányzat tudomásrnl bír arról , hogy az NSK a Beruházás 
megvalósításának finanszírozásáról támogatási szerződést kötött az NFM-el. Az 
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hc_gy a Beruházás keretében létrejövő 
Létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével é5 karbantar:ásával kapcsolatos, továbbá 
valamennyi a Tájékoztatóban és a jelen MegállE.podásban, mellékleteiben meghatározott, 
vagy a támogatási szerződés alapján reá hárított kötelezettségeke~ teljesíti, különösen de nem 
kizárólagosan az alábbiak szerint: 

Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával : 

a) vállalja a sportpark funkció szerinti fen:1tartását, karbanta.--t:ását, üzemeltetését -
biztosítva a sportpark ingyenesen, bárki ált:tli, korlátozás nélküli használatát, ideértve 
az eszközök őrzését, karbantartását is - ar.ruk átadásától számított 5 éves időtartamig; 

b) kötelezettséget vállal arra is, hogy az hgatlan, amelyen :1 sportpark létesül , a 
fejlesztés átadásától számított 5 éves fenntcrtási időtartamon ~!ül nem osztható meg, 
az ingatlan és a sportpark fejlesztés emi.11énye - jogszabályon alapuló, valamint 
közérdekből alapított használati jog, vezetékjog, szolgalorr.., valamint vezetéltjog 
kivételével - nem terhelhetők meg és r.e:n idegeníthetők e:., illetve azokon olyan 
változtatást, amely a sportpark használatál hátrányosan befoly:isolja, nem végez vagy 
tesz lehetővé; 

c) kijelenti, hogy nem követ el, nem engedélyezhet olyan :;selekményt, amely a 
mindenkor hatályos, közélet tisztaságán vonatkozó jogszabályok megsértését 
eredményezné, továbbá amennyiben a jeler. megállapodással kapcsolatosan folytatott 
tárgyalások során, a jelen megállapodásban foglaltak teljesítésre vonatkozóan a 
korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéröl tudomást szerez, illetve 
amennyiben a korrupció gyanúja felmerüL 1::öteles azonnal érte3íteni az NFM-et; 

d) tudomásul veszi és elfogadja, hogy a létrehozott vagyon és az eszközök mindaddig, 
amíg a számviteli előírások szerint az esz:-<.özök az én ékcsökkenési leírási kulcsok 
alapján nulla vagy maradvány értékre leí rásra nem kerülnek, csak az NFM előzetes 
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írásbeli jóváhagyásával, - a foglalkoztatási , illetve a szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalásával , átruházásá·;al és figyelemmel az Á vr. 102. § (1) 
bekezdésére, valamint jelen bekezdés második mondatára - idegeníthető el, terhelhető 
meg, illetve adható bérbe; 

e) tudomásul veszi, hogy a Létesítményeke: annak átvé:elétől számított 5 (öt) évig 
köteles a Korm. határozatban meghatároz,Jtt célra használni/hé.Sznosítani; 

f) kötelezettséget vállal arra, hogy akár elc,re egyeztetett időpo:itban, akár szúrópróba 
szerűen tervezett ellenőrzés esetén biztosítja az Önkormányzati kötelezettségek 
el· enőrzését az NSK és az NFM számára; 

6.3 Jótállással és/vagy szavatossággal kapcsolatos igenyek érvényesíté~ 

6.3 .1 A Felek megállapodnak abban, hogy az NSK a nE-gvalósított Létesítményekért nem tartozik 
szavatossággal vagy jótállással az Önkormányzat felé , továbbá megáfü.podnak abban, hogy az 
Önkormányzat nem érvényesíthet igényt az NSK-val, vagy a 3MSK-val szemben azon az 
alapon, hogy azok a Vállalkozási Szerződésből ere:iő valamely szavatossági és/vagy jótállási 
igény érvényesítését elmulasztották. 

6.3 .2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó hibátlan teljesítését, vagyis a :1.iba é, hiánymentes műszaki 
átadást-átvételt követően a szavatossági és jótállási jogokat a bzös ajánlatkérőként szerződő 
felek közül az Önkormányzat egyedül gyakorolja, ~ ilyen módon a j.jlteljesítési biztosítékot 
(bankgaranciát) a Vállalkozó közvetlenül az Önbnnányzat javára nyújtja be. A jólteljesítési 
biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket és a jótállási/ szavatossági igények 
érvényesítésének rendjét a Vállalkozási Szerződés és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. 

6.3.3 Az NSK a rendelkezésére álló adatok, inforrrációk és é.okumentumok rendelkezésre 
bocsátásával segítséget nyújt az Önkormányzat részére a Vállalkozási Szerződés alapján 
fennálló jótállásból és/vagy szavatosságból eredő jogok érvényesítéséhez. Az NSK a 
jótállásból és/vagy a szavatosságból eredő jogok érvényesítéséhez szükséges, az 
Önkormányzat által kért adatokat, információc<at és/vagy dokumentumokat köteles az 
Önkormányzat írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 8 •:nyolc) munkanapon belül az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

6.3.4 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hog} amennyibe::-_ a Vallalkozó a jólteljesítési 
biztosítékot az Önkormányzat rendelkezésére bocsé.totta, vagy annak rendelkezésre bocsátása 
nem vagy nem szerződésszerűen történt, úgy arról a Nemzeti Sportközpontokat 
haladéktalanul tájékoztatja. 

7. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE 

7.1 A Beruházás megvalósítása felfüggesztésének elnndelése 

7. 1.1 Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 
40. §-a alapján az Országgyűlés vagy a Kc,rmány jogo .1lt a központi költségvetés 
előirányzatainak, így a Beruházás megvalósításának költségeit mc.gában foglaló kiadási 
előirányzat( ok)nak a zárolására, csökkentésére vagy törlésére. 

7 .1.2 A fenti 7 .1.1 pontban foglalt esemény bekövetkezé3e esetén, továbbá bármely olyan esetben, 
amikor a Beruházás költségei meghaladnák a meghatározott pé:1zügyi fedezet összegét, az 
NSK jogosult a saját döntése alapján a BerLházás megvalósításának felfüggesztését 
egyoldalúan elrendelni. 
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7.1.3 Az NSK a Beruházás megvalósításának felfügges::téséről érte~ítés küldésével tájékoztatja az 
Önkormányzatot. Az NSK jelen pont szerinti értesítés-a: tartalmazza a Beruházás 
megvalósítása felfüggesztésének tényét és a felfüggesztés várható időtartamát. 

7.2 A felfüggesztés vagy a Megállapodás megszüntetése 

7.2.1 Az NSK köteles legkésőbb a 7.1.3 pont szerinti értesítésének Önkormányzat általi 
kézhezvételétől számított 60. (hatvanadik) napot: az Önkormányzatot értesítés küldésével 
tájékoztatni arról, hogy a Beruházás megvalósí:ása felfüggesztését megszünteti, vagy a 
Beruházás megvalósításának megszüntetésére tekintettel a Megállapodást 30 (harminc) napos 
felmondási idővel felmondja. 

7.2.2 A Megállapodás fenti 7.2.1 pont szerinti felmondása esetén a Felek kötelesek elszámolni 
egymással. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megállapoc.ás megszűnéséig a futókör 
megvalósításával összetrggő önkormányzati önré~ az NSK-mJ.~ átutalásra került, az átutalt 
önkormányzati önrész összegével a Felek futókörnek a megállapodás megszűnéséig 

kivitelezett állapotának megfelelően számolnak e-l egymással. Felek rögzítik, hogy az önrész 
után NSK kamatot nem fizet. 

7.2.3 A Felek megállapodnak, hogy az NSK nem felelő::; a Beruházás megvalósításának költségeit 
magában foglaló kiadási előirányzat( ok) zárolá.séért, csökkentéséért, törléséért, továbbá a 
Beruházás megvalósítására saját költségvetésében rendelkezésre álló pénzügyi fedezet 
megemelésének elmaradásáért és a Beruházás megvalósításának erre tekintettel történő 

felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért, ezen jcgalapokra alapított felmondás esetén az 
Önkormányzat nem jogosult kárainak vagy költségeinek NSK-·.ral szembeni érvényesítésére. 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8.1 A Megállapodás módosítása 

Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható. 

8.2 Értesítések 

8.2.1 A Felek értesítési címei: 

(a) Nemzeti Sportközpontok 

Kapcsolattartó neve: Kovácsics András Ferenc 
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 49. 
Telefon: +36-1-471-4313 
E-mail: sportpark@mnsk.hu 

(b) Budapest Főváros X. Kerület Kőbán!ai Önkormányzata 

Kapcsolattartó neve: Szolnoki Ferencné 
Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Telefon: + 36-30-645-2618 
E-mail: szolnokiferencne@kobanya.hu 

Kapcsolattartó neve: Verle István 
Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Telefon: + 36-1-433-8369 
E-mail: verleistvan@kobanya.hu 
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8.2.2 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak m~g, a jelen Meyillapodásban előírt bármely 
szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján 
történő kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (kül::leményben), e-mail-ben vagy 
telefax útján lehet a címzett Félhez továbbítani. 

8.2.3 Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintend,j kézbesített:'_ek: 

(a) személyes vagy futárszolgálat útján tör:énő kézbesítés esetén a kézbesítés napján 
vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy 

(b) ajánlott vagy tértivevényes küldemén; ~setén a kéz":,esítés napján vagy az átvétel 
megtagadásának napján, de legké~öbb a fel adást követő 6. (hatodik) 
munkanapon, vagy 

(c) elektronikus levél esetén az elküldés mpján, telefax üzenet esetén a sikeres fax 
kézbesítésigazoláson feltüntetett naporL 

8.2.4 Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 17:00 óra után átvett értesítés a következő 
munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 

8.3 Átláthatósági nyilatkozat 

Az Önkormányzat a megállapodás aláírásával nyLatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés l) pontja szerint, a törvény erejénél fogva 
átlátható szervezetnek minősül, ezért külön átláthatc,sági nyilatkozatot nem tesz. 

8.4 Irányadó jogszabályok és vitarendezés 

8.4.1 A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény (Ptk.:1 nendelkezései irányadóak. 

8.4.2 A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni . A Fe:ek bírósághoz fordulhatnak, 
amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdé~ vonatkozó értesítés kézbesítését követő 
30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás 
megkötésével és teljesítésével összefüggésben -e~tlegesen fe lmerülő jogvitáik rendezése 
érdekében mediátori közreműködést nem vesznek if;énybe. 

8.4.3 A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatba., felmerülő valamennyi jogvita esetén a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíroságjár el. 

8.5 Teljesség 

A Megállapodás tartalmazza az NSK és az Önkormányzat közötti megállapodás valamennyi 
feltételét. A Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti vala:nennyi közlés, tárgyalás és 
megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a ? elek a Megállapodás tárgyát illetően a 
Megállapodás kelte előtt tettek vagy kötöttek. A ?E:lek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt 
kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknat minősül. 

8.6 Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, 
érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek 
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jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetősé§:ét nem érinti. A Megállapodásra a Ptk. 
részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai rr_e6felelően alkalmazandóak. 

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, oint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták. 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Tervek 
2. számú melléklet: Konzorciumi megállapodás 

Kelt: Budapest, 2018. 

Nemzeti Sportközpontok 
képviseli : Kovács Norbert főigazgató 

Ellenjegyzem: 

Tóth Krisztina 
gazdasági igazgató 

Kelt: Bi.:dapest, 201 8. 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzata 

képviseli: :Jr. Ko·1ács Róbert 
polgármester 

Ellenjegyzem: 

jegyzb 

Elltenjegyzem: 

pénzügyi ellenjegyző 
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