Iktatószám:

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített új, fedett városi uszoda létesítésére irányuló beruházás
megvalósítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…/20.. (…) határozata alapján
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám:
11746005-15416566
Adóigazgatási szám:
15733562-2-17
Képviseli:
Ács Rezső polgármester
mint együttműködő Partner (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a
SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Címe:
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Cégjegyzék-szám:
17 09 008858
Adószám:
23514425-2-17
Bankszámlaszám:
11746005-20135977-00000000
Képviseli:
Csillag Balázs ügyvezető
mint együttműködő Partner (a továbbiakban: Sportközpont), a továbbiakban együtt a
Konzorcium tagjai vagy Tagok alulírott helyen és napon a Támogatásban részesített új,
fedett városi uszoda létesítését célzó beruházás megvalósítására az alábbi konzorciumi
együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik:

1.Preambulum
1.1. Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.) 2016. február 23. napján együttműködési megállapodást írt alá a
Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) megvalósítására. A megállapodást
kihirdető 1159/2016. (IV.5.) Korm. határozat 8.a. pontja szerint a Kormány a városi sportélet
fellendítése, a helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja a városi
sportinfrastruktúra fejlesztését, felhívta ezért a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi
erőforrások miniszterét, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával
együttműködve gondoskodjanak egy új, fedett városi uszoda és rekreációs központ
megvalósítására irányuló beruházás koncepciójának a kidolgozásáról és a beruházás
kormányzati támogatással történő megvalósítására vonatkozó javaslat Kormány elé
terjesztéséről.
1.2. A Kormány a 2017. november 29-i ülésén döntött a szekszárdi sportfejlesztések közül az
uszoda megvalósításához szükséges források biztosításáról, ennek megfelelően elfogadta a
szekszárdi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló
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2079/2017 (XII.28.) Korm. határozatot, melyet 2018. február 22. napján kelt 1059/2018
számú kormányhatározattal módosított. A módosított határozat szerint az MVP keretében
Szekszárdon egy új, fedett városi uszoda megvalósítására 2 944 117 129 forint összegű
központi költségvetési támogatás kerül biztosításra Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint megvalósító részére az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2018. évben 1 198 071 624 forint,
b) a 2019. évben – várhatóan 2019. január 31. napjáig - 1 746 045 505 forint.
A támogatás feltételeiről a Miniszterelnökség a 2018. április 23-án kelt Támogatói okiratban
(a továbbiakban: Támogatói okirat) rendelkezett. Az 1.198.071.624,- Ft 2018. évre
előirányzott támogatás az Önkormányzat számlájára a jelen Megállapodás megkötését
megelőzően átutalásra került.
1.3. Az MVP indítását megelőzően a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében az
Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Sportközpont sportfejlesztési programot nyújtott
be a Magyar Vízilabda Szövetséghez sportuszoda építésére, amely program az SFP00034/2015/MVLSZ számú határozattal jóváhagyásra került, így a Sportközpont 926,2 millió
Ft társasági adó (a továbbiakban: TAO) gyűjtésére kapott lehetőséget. A Sportközpont által
igénybe vehető 688.597.400,- Ft TAO támogatásból ténylegesen a beruházásra fordítható
összeg 667.939.478,- Ft, további 13.771.948,- Ft közreműködői díjra használható fel,
6.885.974,-Ft -ot eljárási díjra számolt el az MVLSZ. A TAO támogatás felhasználásának
határideje az első teljesítésigazolás benyújtásának időpontjától számított negyedik év utolsó
napja, azaz 2019. november 12. Az 1.2. pont szerinti MVP támogatás felhasználható a TAO
támogatáshoz szükséges 30 %-os, azaz 295.113.171,- Ft összegű önerő biztosítására is.
1.4. A Konzorcium Tagjai a Megállapodás 1.2. és 1.3. pontjában megjelölt támogatásokat
együtt kívánják felhasználni új, fedett városi uszoda létesítéséhez Szekszárdon, mely az
Önkormányzat tulajdonában álló Szekszárd 3803/4 hrsz-ú ingatlanon kerülne megvalósításra.
Az ingatlant az Önkormányzat és a Sportközpont között 2011. december 5-én kötött feladatellátási szerződés alapján az Önkormányzat a Sportközpont részére 2011. december 5.
napjával átadta, mely körülmény a 2017. március 29-én kelt – jelenleg hatályos - feladatellátási szerződés II.2.c) pontjában is rögzítésre került. A Sportközpont az ingatlanon
működteti a Családbarát Strand- és Élményfürdőt. Mindezekre figyelemmel a Konzorcium
tagjai konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését határozták el.
1.5. A 2017. decemberében elindult - az Önkormányzat és a Sportközpont által közösen
lefolytatott - nyílt közbeszerzési eljárás alapján az uszoda beruházás kivitelezője
kiválasztására került. A kivitelező AQUAPLUS Kft. a munkaterületet 2018. március 14-én
átvette, az uszoda kivitelezési munkáit 2018. március 22-én megkezdte.
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2. A Tagok jogai és kötelezettségei
2.1. A Konzorcium tagjai maguk közül az Önkormányzatot választják a Konzorcium
vezetőjévé, aki a beruházás megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
2.2. Az Önkormányzat a Megállapodás 1.2., a Sportközpont a Megállapodás 1.3. pontjában
megjelölt támogatás igénybevétele érdekében szükséges valamennyi intézkedést köteles a
megfelelő időben megtenni.
2.3. A Sportközpont a sportfejlesztési programját és a Magyar Vízilabda Szövetség azt
jóváhagyó SFP-00034/2015/MVLSZ számú határozatát az Önkormányzat rendelkezésére
bocsátotta.
2.4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Sportközpont - Magyar Vízilabda Szövetség SFP00034/2015/MVLSZ számú határozatával jóváhagyott – sportfejlesztési programját, továbbá
a határozat szerinti támogatási összeg felhasználására vonatkozó, a 107/2011. (VI.30.)
Kormányrendeletben és az Elszámolási Útmutatóban foglalt rendelkezéseket, valamint az
MVLSZ Elnöksége által elfogadott, az MVLSZ honlapján megtalálható értékelési elveket
ismeri, azokat magára nézve is kötelezőnek fogadja el. Vállalja, hogy a beruházás
megvalósítását követően is együttműködik a Sportközponttal, e körben elősegíti a
Sportközpont - Tao-tv. 22/C. §-ának (6) és (8) bekezdéseiben foglalt - az adókedvezmény
alapjául szolgáló beruházás üzembe helyezését követő sportcélú hasznosítására, illetve a
tárgyi eszköz beruházásnak a fenti jogszabályhely szerinti időben való üzembe helyezésére
vonatkozó kötelezettsége teljesítését.
2.5. Az Önkormányzat a Támogatói okirat egy másolati példányát a Sportközpontnak átadta.
A Sportközpont vállalja, hogy az Önkormányzatot a Támogatói okirat szerint terhelő
feladatok, kötelezettségek teljesítését tőle telhetően elősegíti, támogatja, ennek érdekében
az Önkormányzattal együttműködik.
2.6. A Sportközpont az MVP keretében megvalósítandó új, fedett városi uszodát a beruházás
műszaki átadás-átvételét követően 15 évig köteles üzemeltetni, erre tekintettel a
Konzorciumi tagok a közöttük 2017. március 29-én kelt feladat-ellátási szerződést
módosítják.
2.7. A Sportközpontot a 2.6. pontban meghatározott üzemeltetési kötelezettsége körében a
kötelezettség fennállásának időtartama alatt a hasznosítás joga ellenértékfizetési
kötelezettség nélkül illeti meg.
2.8. A Konzorcium Tagjai rögzítik, hogy jelenleg az építtetői jogkört a Sportközpont
gyakorolja. A Tagok megállapodnak arról, hogy a továbbiakban a beruházás
megvalósításában közösen – egymás között azonos jogokkal és kötelezettségekkel – kívánják
gyakorolni az építtetői jogokat és viselni az építtetői felelősséget, az ennek érdekében
szükséges intézkedéseket jelen megállapodás megkötésétől számított 15 nap alatt
megteszik.
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2.9. A Sportközpont az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatási és Kontrolling
Főosztályától kapott tájékoztató elszámolás alapján nyilatkozik arról, hogy a TAO
támogatáshoz szükséges önerő 295.113.171,- Ft. Az Önkormányzat az MVP-ben kapott
támogatásból 295.113.171,-Ft-ot, mint a TAO támogatáshoz szükséges önerőt pénzeszköz
átadással az építtető Sportközpont rendelkezésére bocsát jelen megállapodás aláírásától
számított 15 napon belül a Sportközpont 11746005-20135977-00000000 számú számlájára
történő átutalással. Az átadott támogatás felhasználásáról a Sportközpont köteles részletes
elszámolást átadni az Önkormányzatnak legkésőbb a beruházás befejezésének hivatalos
lezárásáig. A 2.8., valamint jelen pontban foglaltakra figyelemmel az MVP keretében kapott
támogatás felhasználása tekintetében a Sportközpont a Támogatói okirat 4.4. pontja szerinti
közreműködőnek tekintendő. A Sportközpont nyilatkozik, hogy - mint közreműködő - a
Támogatói okirat 4. pontjában foglalt rendelkezésekre figyelemmel jár el.
2.10. A Tagok rögzítik, hogy a beruházás már rendelkezésre álló tervei jogszabályváltozás
miatt átdolgozásra kerültek, ennek 14.000.000,- Ft + ÁFA összegű díját a Sportközpont fizette
meg a tervezőnek 2017. évben, e költségének felmerülését az Önkormányzat felé a
NQ9SB6702546 és az NQ9SB8321357 számú számlák és az utalás megtörténtét igazoló banki
bizonylatok bemutatásával igazolta. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy ezt a
költséget az MVP támogatásból jelen megállapodás megkötését követő 15 napon belül a
Sportközpont 11746005-20135977-00000000 számú számlájára történő átutalással a
Sportközpont részére megtéríti.
2.11. A Tagok a beruházás megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás - jelen
Megállapodásban, illetve az 1.2. és 1.3. pontokban megjelölt támogatással összefüggésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információkat a
másik Tagnak megadni. A Tagok együttműködnek az MVP támogatáshoz kapcsolódó
előrehaladási jelentés és záróbeszámoló elkészítésében is.
2.12. A Konzorcium tagjai haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást arról, ha a
beruházás keretében általuk vállalt kötelezettség teljesítése akadályba ütközik, meghiúsul,
vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a beruházás
megvalósítását befolyásolja.
2.13. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII.10.) Kormányrendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja
értelmében a Megállapodás tárgyát képező beruházás építési műszaki ellenőre, akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás lebonyolítója
kizárólagos joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.). Ezt is figyelembe véve a
Tagok a beruházás megvalósulása érdekében az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a
tevékenység ütemtervével összhangban:

I.
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Feladat
Közbeszerzés, kivitelező kiválasztása
(közbeszerzési dokumentáció

Feladat teljesítésére köteles Tag
Önkormányzat és Sportközpont

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII

összeállítása, eljárás elindítása,
ajánlattétel, ajánlat bontása, hiánypótlás,
ajánlat bírálata, döntés, szerződéskötés)
Kivitelezés I. fázis (kivitelezés 40%-os
készültségig)
(munkaterület átadása, építőmesteri
munkák, épületgépészeti munkák,
uszodatechnika, épületvillamosság)
Kivitelezés II. fázis (kivitelezés 100%-os
készültségig)
(építőmesteri munkák, épületgépészeti
munkák, uszodatechnika, külső közművek
kiépítése, épületvillamosság, üzempróba,
műszaki átadás-átvétel,
eszközbeszerzések)
Közbeszerzések/beszerzések
eszközbeszerzéshez
((köz)beszerzési dokumentáció
összeállítása, eljárás elindítása,
ajánlattétel, ajánlat bontása, hiánypótlás,
ajánlat bírálata, döntés, szerződéskötés)
Üzemeltetési feltételek biztosítása
(használatba vételi engedély
megszerzése, próbaüzem, projekt zárás)
Uszodához kapcsolódó közművek
tervezése
Közbeszerzés eljárás / beszerzési eljárás
((köz)beszerzési dokumentáció
összeállítása, eljárás elindítása,
ajánlattétel, ajánlat bontása, hiánypótlás,
ajánlat bírálata, döntés, szerződéskötés)
Uszodához kapcsolódó közművek
kivitelezése
Közbeszerzés eljárás
(közbeszerzési dokumentáció
összeállítása, eljárás elindítása,
ajánlattétel, ajánlat bontása, hiánypótlás,
ajánlat bírálata, döntés, szerződéskötés)

Önkormányzat és Sportközpont

Önkormányzat és Sportközpont

Önkormányzat és Sportközpont

Önkormányzat és Sportközpont

Önkormányzat és Sportközpont

Önkormányzat és Sportközpont

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak a hatályos
jogszabályok, a támogatási okiratok, valamint a jelen Megállapodás szerinti elvégzéséért. A
feladatok teljesítése során a BMSK Zrt-vel, illetve az általa a Ptk. szerinti közreműködőként
igény bevett jogi vagy természetes személlyel együttműködnek.
2.14. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése az Önkormányzat
(konzorciumvezető) kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősséggel
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tartozik a Sportközpont és harmadik személyek felé. A Konzorcium fenntartása és megfelelő
működtetése körében az Önkormányzat a jelen Megállapodás szerinti beruházás 1.4.
pontban meghatározott módon történő megvalósítása érdekében összehangolja a Tagok
tevékenységét, és szervezi a Konzorcium munkáját. E feladatai teljesítéséhez projekt irányító
csoportot (projekt menedzsment) hoz létre.
2.15. A projekt irányító csoport szükség szerint, de legalább kéthetenkénti gyakorisággal tart
személyes egyeztetést a beruházás megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendők
meghatározása érdekében. A személyes egyeztetésről az önkormányzat kapcsolattartója öt
napon belül emlékeztetőt készít.
3. Közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása
3.1. A beruházást érintő, annak megvalósításához szükséges építőipari kivitelezési munkákra
vonatkozó
közbeszerzési,
valamint
a
beruházáshoz
kapcsolódó
egyéb
beszerzési/közbeszerzési eljárásokat (pl. eszközberuházások) – előzetes egyeztetés alapján a Tagok közösen, önállóan vagy úgy is lebonyolíthatják, hogy a Tagok nevében az
Önkormányzat, mint konzorciumvezető jár el ajánlatkérőként.
4. Kapcsolattartás
4.1. A Tagok jelen Megállapodás hatálybalépésétől az 1.3. és 1.4. pont szerinti támogatások
fenntartási időtartama lejártáig kapcsolattartókat jelölnek ki az alábbiakban:
Önkormányzat részéről:
név: dr. Kajos Nikolett aljegyző
postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
telefonszám: 74/504-103
telefax-szám: 74/510-251
elektronikus levélcím: kajos.nikolett@szekszard.hu
Sportközpont részéről:
név: Csillag Balázs ügyvezető
postacím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
telefonszám: +36 30 564 5003
elektronikus levélcím: csillag.balazs@szekszardisport.hu
4.2. A kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozásáról a Tagok a változást
követő haladéktalanul tájékoztatják egymást.
5. A Konzorcium képviselete
5.1. A Konzorciumot harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában az
Önkormányzat (konzorciumvezető) képviseli. A Sportközpont a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 69:15. §-a alapján meghatalmazza az Önkormányzatot
a nevében és helyette való eljárásra.
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5.2. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé az ellenőrzött Tagot a törvényes
képviselője képviseli. A Sportközpont az őt érintő ellenőrzésről köteles az Önkormányzatot
az ellenőrzést megelőzően megfelelő időben értesíteni. Az Önkormányzat a Sportközpont
székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet.
5.3. Amennyiben a beruházással kapcsolatban harmadik személyek a Sportközponttól
tájékoztatást kérnek, a Sportközpont köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt
a tájékoztatás tartalmának ismertetésével értesíteni az Önkormányzatot.
6. A beszerzett eszközök és más vagyontárgyak tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

6.1. A Tagok megállapodnak arról, hogy a Megállapodás alapján végzett beruházás során
létesült épületeket, építményeket és a 3803/4 hrsz-ú ingatlannal, valamint az azon lévő
felépítményekkel a beruházás eredményeképpen alkotórészi, valamint tartozéki kapcsolatba
kerülő dolgokat az üzembe helyezés időpontjáig a Sportközpont tartja nyilván a könyveiben
idegen tulajdonon végzett beruházásként. A beruházás üzembehelyezéstől számított 30
napon belül a fenti vagyonelemek térítésmentesen az Önkormányzat könyveibe kerülnek
átvezetésre. Az átadott fenti vagyontárgyak - üzemeltetés céljából - a Sportközpont
birtokában maradnak.
6.2. A beruházás eredményeképpen megvalósult fedett városi uszoda működtetője az
üzembehelyezés időpontjától a Sportközpont lesz, ezzel a Megállapodás 1.4. pontja második
mondatában hivatkozott feladat-ellátási szerződés szerinti feladatai kiegészülnek, az
üzemeltetés során a fenti szerződésben foglaltak szerint köteles és jogosult eljárni.
6.3. Az Önkormányzat kötelessége a létrejövő felépítményekkel összefüggésben szükséges
ingatlan-nyilvántartási bejegyzések érdekében eljárni.
7. A tagság megszűnése
7.1. A Tagok jelen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a beruházás megvalósításában
részt kívánnak venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködnek.
7.2. Az Önkormányzat nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Sportközpont a
Konzorciumból csak abban az esetben léphet ki, ha a támogatással összefüggő, illetve a jelen
Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, vagy a szekszárdi, 3803/4
hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó jogcíme megszűnik.
7.3. A Sportközpont a kilépése esetén köteles egyeztetést kezdeményezni az
Önkormányzattal a beruházás céljának elérése érdekében, köteles továbbá a kilépés
időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a beruházás kapcsán felmerült
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységről és az elvállalt, de a kilépésig el nem végzett tevékenységekről beszámolni.
Köteles továbbá a Megállapodás keretében esetlegesen használatába kapott vagyontárgyat
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haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni az Önkormányzatnak. A feladat
átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.
7.4. A kilépő Sportközpontot a kilépést követően is, az MVP támogatási szerződés
megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kilépés időpontjáig megvalósult
tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való
helytállás.
8. A Megállapodás megszűnése és módosítása
8.1. Jelen Megállapodás megszűnik abban az időpontban, amikor mind az 1.2., mind a 1.3.
pont szerinti támogatásból megvalósuló beruházás fenntartási ideje letelik.
8.2. A jogviszony jellegére és a beruházás megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok
a rendes felmondás jogát kizárják.
8.3. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma egyre csökken.
8.4. A Tagok adataiban bekövetkezett változások nem igénylik a Megállapodás módosítását.
Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik egymást.
8.5. A Megállapodás lényeges tartalma csak írásban módosítható.
9. Záró rendelkezések
9.1. Jelen Megállapodás 8 oldalas, 6 db eredeti példányban készült, melyből 3-3 illeti meg az
egyes Tagokat. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi 1. számú mellékletként a
Magyar Vízilabda Szövetségnek a Sportközpont sportfejlesztési programját jóváhagyó SFP00034/2015/MVLSZ számú határozata, 2. számú mellékletként a Miniszterelnökség 2018.
április 23-án kelt Támogatói okirata, 3. számú mellékletként az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Támogatási és Kontrolling Főosztályának tájékoztató elszámolása és 4. számú
mellékletként Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…/20.. (…)
határozata.
9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként
aláíró aláírásának napjával.
9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási
címpéldányaikkal igazolják, hogy jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a
jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a
testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal
rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná
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vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a hatásköri szabályoktól
függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék illetékességét kötik ki.
9.6. A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Szekszárd, 2018. ……………

Szekszárd, 2018. ……………

…………………………………………..
Ács Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Ellenjegyzés
Pénzügyi
ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

…………………………………………………
Csillag Balázs
ügyvezető igazgató
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

Dátum

Aláírás

Mellékletek:
1. számú melléklet: MVLSZ SFP-00034/2015/MVLSZ számú határozata
2. számú melléklet: Támogatói okirat
3. számú melléklet: Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatási és Kontrolling
Főosztályának tájékoztató elszámolása
4. számú melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének…/20.. (…) határozata

Készítette SZMJV PH Jogi Osztálya:

9

