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Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 127/2017. (V.18.) sz. határozatával
50.000.000,- Ft önrész biztosításával hozzájárult a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club (a
továbbiakban: Egyesület) „TAO” pályázatának megvalósításához, melynek keretében egy 1238 m2
alapterületű kézilabda munkacsarnok kerül megépítésre a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
területén (a továbbiakban: beruházás).
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az engedélyezéshez szükséges tervezési költségek
fedezésére az önrész összegéből 6.500.000,- Ft-ot az Egyesület rendelkezésére bocsátott, mellyel az
Egyesület elszámolt.
A Magyar Kézilabda Szövetség ki/JH01-05196/2017/MKSZ számú határozatával az Egyesület
benyújtott pályázatát pozitív elbírálásban részesítette.
Az Egyesület tájékoztatása alapján a kiviteli tervek elkészítését követően, sikeres közbeszerzési eljárás
lefolytatása után várhatóan 2018. júniusában kezdődhet a beruházás megvalósítása, melyhez az
Egyesületnek szüksége van az önrész fennmaradó összegére.
A fent leírtakra tekintettel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egyesület között
együttműködési megállapodás kötése indokolt, mely rögzíti a Felek beruházás megvalósításával
kapcsolatos feladatait, illetve rendezi a fennmaradó 43.500.000,- Ft összegű önrész Egyesület részére
történő kifizetésének ütemezését.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2018. február 15.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (II.22.) határozata
a „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
területén megvalósuló kézilabda munkacsarnokra vonatkozó együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda
Club között kötendő, az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerinti
együttműködési megállapodás megkötéséhez hozzájárul;
2 felhívja a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.

Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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Iktatószám:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a TAO pályázat finanszírozásáról és lebonyolításáról

amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8. Adószám: 15733562-2-17, képviseli: Ács Rezső polgármester) mint
ingatlantulajdonos (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club (székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi
u. 23., adószám: 18868096-1-17, bankszámlaszám: Hungária Takarék: 71800037-16063051,
képviseli: Bay Attila elnök) mint pályázó (továbbiakban: Egyesület), a továbbiakban együtt
Szerződő Felek vagy Felek
között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

I.

Előzmények

I.1. Szerződő Felek 2017. június 14. napján megállapodást kötöttek annak érdekében, hogy az
Egyesület részére - a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról
szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet alapján- a látvány-, csapatsportágat biztosító támogatást igénybe vételének
feltételeit megteremtsék.
I.2. Az Egyesület kijelenti, hogy „Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan)”
címmel pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetség „TAO” pályázatára, pályázatában
a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola (7100 Szekszárd, Kadarka u. 17.) területén 1238 m2
alapterületű kézilabda munkacsarnok (a továbbiakban: beruházás) megvalósítására
464.782.825-, Ft összegű tao támogatást igényelt. A Magyar Kézilabda Szövetség 2017. 12. 20.
napján a ki/JH01-05196/2017/MKSZ iktatószámú határozatával a fenti összegre benyújtott
pályázatot támogatta.
II.
Projekt finanszírozása
III.1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 127/2017. (V.18.)
határozata alapján a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtása, valamint a pályázat
sikeres lebonyolítása érdekében, a jelen megállapodás I.2. pontjában körülírt beruházás
megvalósításához Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Egyesület részére
önrészként 50.000.000,- Ft (azaz ötvenmillió forint) összeget biztosít.
III.2. Önkormányzat a III.1. pontban meghatározott önrész összegéből 6.500.000,- Ft (azaz
hatmillió-ötszázezer forint) összeget a tervezési költségek fedezésére – Szerződő felek 2017.
június 14. napján kelt megállapodása alapján - Egyesület részére már rendelkezésre bocsátott,
mellyel Egyesület elszámolt.

III.2. Felek egyezően megállapodnak, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - a
közgyűlési felhatalmazó rendelkezés értelmében – vállalja, hogy jelen együttműködési
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megállapodás aláírását követően az önerő fennmaradó összegét – azaz 43.500.000,- Ft-ot
(negyvenhárommillió-ötszázezer forintot) - átadott pénzeszközként két részletben biztosítja
Egyesület részére: 20.000.000-, Ft-ot (húszmillió forintot) 2018. június 15-ig, a fennmaradó
23.500.000-, Ft-ot (huszonhárommillió-ötszázezer forintot) pedig 2018. szeptember 20-ig.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az önrész fennmaradó összegét a 2018. évi
költségvetésről szóló rendelet „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre” kerete terhére biztosítja.
III.3. Az Egyesület kötelezettséget vállal a projekt szabályszerű pénzügyi véghezvitelére. Az
Önkormányzat kijelenti, hogy az Egyesület pénzügyi teljesítéséből eredő bármely
szabályszerűtlenségéért és/vagy késedelméért vagy mulasztásáért, a beruházás előzetes
megvalósításából származó esetleges elszámolási anomáliákért felelőséggel nem tartozik,
helytállási kötelezettsége nem áll fenn.
III.4. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodás III.2. pontjában
meghatározott pénzeszköz Önkormányzat felé történő elszámolása igazolásának
véghatárideje a projekt a Magyar Kézilabda Szövetséggel történő elszámolását követő 15. nap,
de legkésőbb 2019. június 30. napja.
III.5. Az elszámolás módja a következő:
Az Önkormányzat és az Egyesület között megkötött megállapodás alapján a támogatás
szabályszerű felhasználásához a következő lépések betartása szükséges:
1. Az Egyesületnek legalább a TAO támogatási összegnek megfelelő összeggel kell
elszámolnia a nevére szóló számla alapján a Magyar Kézilabda Szövetség irányába.
2. Az Egyesületnek az önrész támogatás felhasználását igazolnia kell, és az azt alátámasztó
dokumentációk hiteles másolatait megküldeni Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Jogi Osztályának.
3. Az igazolás részei az alábbiak:
a. Kitöltött Igazolólap
b. A támogatás összegének felhasználását igazoló számla/számlák hiteles másolati
példánya(i)
c. A számlákhoz kapcsolódó kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat
hiteles másolata
4. Az Igazoló lapra a számlaösszesítő részben fel kell vezetni a felhasználást igazoló számlák
adatait, majd az igazolást keltezéssel és aláírással kell ellátni.
5. Az Igazolólap kötelező melléklete a számla/számlák záradékolt és hiteles másolati
példánya.
6. A záradékolás az eredeti számlán a Magyar Kézilabda Szövetséggel megkötött
megállapodás alapján történik. Ezeknek a számláknak a másolatára rá kell vezetni „Az
eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” szöveget. Ezt követően az Egyesület a
másolatot keltezéssel látja el, és aláírásával hitelesíti.
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III.

A beruházás lebonyolítása

IV.1. Az Önkormányzat tájékoztatja az Egyesületet, hogy Virtuális Interaktív Ingatlan
nyilvántartási Rendszert (továbbiakban: VIIR) működtet, amelyben a beruházással érintett
önkormányzati intézmény adatai már feltöltésre kerültek. A rendszer aktualizálása érdekében
fontos, hogy az intézményekben történő valamennyi beruházás nyilvántartása is
folyamatosan megtörténjen. A fent leírtakra figyelemmel, Egyesület vállalja, hogy a beruházás
műszaki átadás-átvételét követő 30 napon belül az Önkormányzatnak, mint
ingatlantulajdonosnak a beruházásra vonatkozó megvalósulási tervet rendelkezésére bocsát,
annak érdekében, hogy a VIIR rendszerben a beruházással érintett intézményre vonatkozó
adatok naprakészek legyenek.
IV.2. Felek megállapodnak, hogy a beruházással keletkezett eszköznövekmény, a beruházás
megvalósulását követő 15 napon belül, térítésmentesen kerül átadásra az Önkormányzat
részére.
IV.3. Felek megállapodnak, hogy a felmerülő jótállási és/vagy szavatossági igények
érvényesítése tárgyában az oktatási intézmény Önkormányzat irányába tett jelzését - vagy az
Önkormányzat általi észlelést követően - az Önkormányzat értesítése alapján az Egyesület jár
el a kivitelezővel szemben.
IV.
Ingatlanhasználat
Önkormányzat 2017. szeptember 19. napján 15 éves időtartamra terjedő ingatlanhasználatra
és jelzálogjog alapításra vonatkozóan előzetes írásbeli hozzájáruló jognyilatkozatot tett.
Az Önkormányzat, mint a Babits Mihály Általános Iskola 7100 Szekszárd, Kadarka u. 17. szám
alatt található 2126/2. hrsz-ú ingatlan kizárólagos tulajdonosa hozzájárulását adja, hogy az
Egyesület a Babits Mihály Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda munkacsarnokot,
az Egyesület edzései és mérkőzései alkalmával 5 évig az önköltségnek megfelelő díjért
használhassa, valamint időpontigényét minden tanév augusztus 15. napjáig elsőként
nyújthassa be azzal, hogy tájékoztatja az Egyesületet, hogy 2017. január 1. napjától a
hivatkozott köznevelési intézmény tekintetében a Szekszárdi Tankerületi Központ látja el a
működtetési és fenntartási feladatokat.
V.
Kapcsolattartás
Felek kijelentik, hogy az együttműködés során az alábbiakban kijelölt képviselőik útján
messzemenően együttműködnek, a projekt előkészítése és megvalósítása tárgyában
folyamatosan konzultálnak.
A Felek a szakmai együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Általános kapcsolattartó
Név:
Telefon:
E-mail:
-

dr. Berka Fanni jogász
+36-74-504-143
berka@szekszard.hu

Műszaki kapcsolattartó
Név:
Telefon:

Babits Erika beruházási ügyintéző
+36-74-504-129
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Mobil:
+36-20-298-2500
E-mail:
babits.erika@szekszard.hu
Egyesület részéről:
Név:
Bay Attila elnök
Mobil:
+36-30-556-35-18
E-mail:
bay@fgkc.hu
Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek írásban
közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a
megállapodás módosítását.
VI.

Időtartam, hatály

Jelen megállapodás mindkét Fél általi jóváhagyásával egyidejűleg lép hatályba. Jelen
együttműködési megállapodás időtartama megegyezik a beruházás eredményes
lebonyolítását követő, a Szövetség által jóváhagyott sikeres és eredményes projektzárás
időpontjával, vagy amennyiben az későbbi időpontra esik, a beruházás megvalósítását követő
jótállási és szavatossági idő véghatáridejével.
VII.
A sajtó tájékoztatásával, marketinggel kapcsolatos együttműködés
Felek megállapodnak, hogy a beruházással kapcsolatos mindennemű elektronikus vagy
nyomtatott nyilvános tájékoztatás, marketing- és reklámtevékenység a Felek hivatalos
képviselőjének előzetes tájékoztatása mellett történhet. A kommunikációt megelőző 3
munkanappal elektronikus úton kell megküldeni a tájékoztatást. Amennyiben bármelyik fél
nem ért egyet annak tartalmával, rövid úton egyeztetést kezdeményez.
A fenti jóváhagyás megszerzéséhez Felek az alábbi elérhetőségeken kommunikálnak:
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata: sajto@szekszard.hu
-

Egyesület: bay@fgkc.hu

VIII.

Záró rendelkezések

VIII.1. Szerződő Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan
együttműködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történő veszélyeztetése esetén egymást
haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük érdekkörében
felmerülő károkozástól egymást óvják.
VIII.2. Egyesület kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek egyezően kijelentik,
hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Önkormányzat által rendelkezésre
bocsátott, Egyesület által kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat.
VIII.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése utóbb
érvénytelennek vagy teljesíthetetlennek minősül, a Szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha Felek a Szerződést az érvénytelen vagy teljesíthetetlen rész nélkül nem
kötötték volna meg. A Felek vállalják, hogy egymással kölcsönös együttműködve jóhiszeműen
megkísérelnek az érvénytelen vagy teljesíthetetlen rész feltételeihez legközelebb álló új
feltételekben megállapodni.
VIII.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
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tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre Felek a szerződésből eredő jogviták
elbírálására a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
VIII.5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
VIII.6. A Megállapodás négy (4) darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A
szerződés példányaiból három (3) darab eredeti példány Önkormányzatot, egy (1) darab
eredeti példány az Egyesületet illeti meg.
Jelen együttműködési megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése ……/2018. (II.22.) sz. határozatával jóváhagyta.
Szerződő Felek a hat (6) számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, és mint
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, a képviselet szabályainak
megtartásával saját kezűleg aláírták.
Szekszárd, 2018. február 16.

Ács Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ellenjegyzés

Ellenjegyző neve

Bay Attila
elnök
Fekete Gólyák Kézilabda Club

Beosztás

Pénzügyi ellenjegyzés

Tamási Anna

Igazgatóságvezető

Jogi ellenjegyzés

dr. Molnár Kata

jegyző

Aláírás

Melléklet:
- 1. számú melléklet – Átláthatósági nyilatkozat
Megismerési Záradék:
Alulírott Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója nyilatkozom, hogy jelen
szerződés tartalmát megismertem, annak tartalmával egyetértek, a beruházás az intézmény
infrastrukturális körülményei színvonalának növelését szolgálja, így komfortosabbá teszi és
megkönnyíti az oktatási tevékenység végzését.
Szekszárd, 2018. ……………………………………
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……………………………………………………
Gerzsei Péter
igazgató
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