
A 123-460/2020. számú e l őterjesztés 3. melléklete 

KÖZSZOLGÁLTATÁS I SZERZÖDÉS MÓDOSÍTÁS 

amely létrejött egyrészrő l a 

Budapest Fővár·os XIV. Keriilet Z ugló Önkonnányzata 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervá rad utca 2. 
adószáma: 15735777-2-42 
képvise li : Horváth Csaba polgármester 

(a továbbiakban: Önkormányzat), másrészrő l 

a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-7. 
Cégjegyzékszám: O l 09 952368 
Adószám: 2308844 1-2-42 
Bankszám laszám: 11 702043-2000 1261-00000000 
Képviseli : Hámori György Ugyvezető 

(a továbbiakban: Közszo lgá ltató) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltéte lekke L 

1) A Felek a közöttük 2020. áprili s 7. napján létrejött közszol gáltatási szerzödést (a továbbiakban: 
Szerzödés) az Önkormányzat Képviselö-testü letének 455/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozatának 
megfelelöen az alábbiak szerint módos ítj ák: 

A Szerzödés 5.2. 1.8. pontja a következő mondattal egészül ki: 

.,Az Önkormányzat és a Közép-Pesri Tankeriifeli Központ közöff a nnifüves pályák iizemelretéséről és 
has:nosírásáról szóló, 2017.február 28-án/érrejöff megállapodás tárgyát képező - a megállapodás l . 
pontjában felsorolt - iskolai nu/füves pályákat az Önkormányzat a Közszolgá!raró részére 
has:onkölcsönbe adja. ·· 

2) A Szerzödés egyéb rendelkezései vá ltozatlanul hatá lyosak. 

3) A jelen szerzödésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadók. 

4) A Felek a jelen szerzödésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyező! j óváhagyó lag írták 
alá. 
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KözszoLGÁLTATÁSISZERzönts 

l. Szerződő felek 

A jelen Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alábbi felek között jött 
létre 
egyrészről 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
adószáma: 15735777-2-42 
képviseli: Horváth Csaba polgánnester 
(a továbbiakban: Önkormányza t) 

másrészről 

ZugJói Sport- és Rendezvényszen,ező Non-profit KorlátoJt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-7. 
Cégjegyzékszám: Ol 09 952368 
Adószám: 23088441-2-42 
Bankszámlaszám: 11 702043-20001261 -00000000 
Képviseli: Hámori György ügyvezető 
(a továbbiakban: KözszoJgáltató) 
(a továbbiakban együtt említve: FeJek) 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

2. Előzmények 

2.1 . Az Önkormányzat kötelező fe ladata a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 20 ll . 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23 . § (5) bekezdés 17. pontja szerint a 
kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, turizmussal kapcsolatos feladatok 
ellátása. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 55. §-a alapján az 
Önkonnányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára - együttműködik a 
helyi sportszervezetek.kel, sportszövetségek.kel, fenntm1ja és működteti a tulajdonát képező 
sportlétesítményeket, megteremti az önkom1ányzati isko lai testnevelés és sporttevékenység 
gyakorlásának feltételeit. 
Az Önkonnányzat a köznevelésrő l szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja az 
önkonnányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport
egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 

Az Önkormánvzat a sportszervezési feladatai körében: 
a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek müködésének alapvető feltételeit, 
b) segíti a spm1ági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 

tartozó spo11rendezvények lebonyolítását, 
d) közreműködik a spor1 népszerűs ítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos 

sporttudományos felvil ágosító tevékenység szervezésében. 

Az önkonnányzat spor1feladatairól szóló 33/201 6. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: spor1rendelet) határozza meg az Önkormányzat sport közfeladatait , , ·alamint a 



kerületi óvodai sporttevékenység megteremtésével, az iskolai sporttevékenység támogatásával 
kapcsolatos feladatokat, a szabadidő sp01t feladatait. 
A Zuglói gyennektáborok igénybevételének módjáról, feltéte leiről , a fizetendő térítési 
díjakról szóló 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet szabályazza a gyermekek napközi 
ellátása keretében biztosított gyem1ektábor és a nyári napközis tábor - alternatív napközbeni 
ellátás - igénybevételének feltételeit, módját, valamint az igénybevevők által fizetendő térítési 
díjak méttékét. 
Az Mötv. 4 1. § (6) bekezdés kimondja, hogy a képviselő-testül et a feladatkörébe tartozó 
közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, 
gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és 
egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet 
természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. Az 
Mötv 41. § (8) bekezdése szerint törvény kifejezetten előírhatj a, hogy meghatározott 
közszolgáltatást kizárólag ene a célra alapított költségvetési szerv, olyan állami vagy legalább 
többségi önkonnányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, 
amelyben az állrun vagy az önkom1ányzat legalább többségi befolyással bír vagy e gazdasági 
társaság legalább többségi tulajdonában álló és legalább többségi befolyása alatt álló jogi 
személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy önkonnányzati társulás láthat el. 

2.2. A Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató az Önkmmányzat l 00 %-os tulajdonában álló 
gazdasági társaság. 

2.3 . Az Mötv-nek a 2. 1. pontban rögzített rendelkezéseire figyelenunel a jelen szerződés 
tárgyát képező közszolgáltatási feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő 
ellátásával az Önkormányzat Közszolgáltatót bízza meg. 

2.4. Jelen szerződés megkötésénél a szerződő felek figyelenunel voltak ana, hogy az 
Önkonnányzat által jelen szerződés keretében nyújtott ellentételezés megfeleljen az alábbi 
európai uniós szabályoknak, runelyek az állami (önkormányzati) támogatásokra vonatkoznak: 

2.4.1. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés l 07. cikke, amely alapján "Ha a 
Szerződések másként nem rendelkeznek, a belsős piaccal összeegyeztethetetlen a 
tagállamok által vagy állami forrásból bánnilyen fonnában nyújtott támogatás, aJTiely 
bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk tennelésének előnyben részesitése által 
torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti 
kereskedelmet. 

2.4.2. A BIZOTTSÁG 2011 . december 20-i 201 2/21/EU határozata (a Határozat) az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés l 06. cikke (2) bekezdésének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése fonnájában nyújtott áll ami támogatásra való 
alkalmazásáról; 

2.4.3. A Bizottság közleménye 
általános gazdasági érdekű 

alkalmazásáról (20 12/C 8/02); 

az európai uniós állami támogatási szabályoknak az 
szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való 

2.4.4. A Bizottság közleménye (a Közlemény) a közszolgáltatás ellenételezése formájában 
nyújtott ál l ami támogatásokról szóló európai uniós keretszabály (20 11 ) (20 12/C 8/03 ); 
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2.4.5. Szerzödö felek a hivatkozott uniós rendelkezések alkalmazásával határozták meg a 
Közszolgáltató által köte lezően nyúj tandó közszolgál tatásokat, az ellentételezés 
kiszámítása objektív és átlátható paraméterek alapján történt, így az ellentételezés nem 
baladja meg a közszo lgáltatási kötelezettség biztosításához szükséges költségek 
fedezéséhez szükséges összeget, és a felek azon költségek elemzése alapján határozták 
meg, amel yek fejében egy átlagos, jól vezetett és a közszolgáltatási kötelezettséggel 
kapcsolatos követelményeknek való megfeleléshez szükséges eszközökkel rendelkező 

vállalkozás tudja biztosítani a szerzödésben meghatározon kötelezettségeket 
A verseny indokolatlan torzulásának megelőzése érdekében az ellentételezés nem 
baladhatja meg a vállalkozásnál a szolgáltatás nyújtása kapcsán felmerült nettó 
költségeket 
A figyelembe venni szándékozott nettó költséget az általános gazdasági érdekű szolgáltatás 
nyújtásakor febnerült költség és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásból származó 
bevétel, illetve vagylagosan a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésével történő működés 
nettó költsége és a közszolgáltatási kötelezettség nélküli működés nettó költsége vagy 
haszna közötti különbségeként kell kiszámítani. 
Szerződő felek jelen szerződés előkészítése során alkalmazták az európai uniós versenyjogi 
érielemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionál is támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III.22.) Konn. rendeletben a támogatás nyújtásának átláthatóvá 
tételével összefüggö követelményeket (3.§ - 6.§). 

A Közszolgáltató által ellátott feladatok általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak 
minösülnek. A közszolgáltatások finanszírozása során a Felek az EUSZ l 06. cikke (2) 
bekezdését és a 2012/21/EU Bizottsági határozatot (HL L7., 2012.1.11. , 3-1 0. o.) tartják 
be. 

2.5. A 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (l ) bekezdés a) pontja érielmében az 
ellentételezés mértéke feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót. 

2.6. Önkormányzat a mindenkor hatályos éves költségvetési rendeletében határozza meg azt 
az összeget, amelyet a Közszolgáltatónak a Közszolgáltatási Kötelezettség Közszolgáltató 
általi teljesítésének ellentételezéseként biztosít, mmak érdekében, hogy a Közszolgáltatási 
Kötelezettségekből eredő költségek fedezete, továbbá a Közszolgáltatás folyamatos és 
biztonságos ellátása biztosított legyen. Az Ellentételezés fedezi a Közszolgáltató személyi és 
dologi költségeit, melyek közvetlenül a Közszolgáltatási Kötelezettséghez kapcsolódnak. Az 
Ellentételezésen felül a költségvetésben biztosított forrás fedezetet nyújt a Közszolgáltatási 
Kötelezettség telj es finanszírozására. A Közszolgáltató az Önkonnányzat Képviselö-testülete 
által elfogadott Üzleti Tervében dolgozza ki - a Szerzödésben meghatározott elvek, valamint 
az irányadó magyar és európai uniós j ogszabályok, különös tekintettel a Határozat e l őírásai 

alapján - az adott évi Ellentételezés mértékét és a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához 
szükséges finanszírozási igényt. 
Közszolgáltató köteles minden évben - az Önkonnányzat által meghatározott határidőig 
tervadatot szolgáltatni a Közszolgáltatás finanszírozása várható mértékérő l. 

2. 7. Szerződő felek tekintettel voltak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban Kbt.) 9. § (l) bekezdés h) pontjára, amelynek értelmében nem kell a törvény 
rendelkezéseit alkalmazni azokra a szerződésekre, amelyeket az Önkotmányzat, mint 
ajánlatkérő olyan jogi személlyel kötött, amely felett a saját szetvezeti egységei felettihez 
hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik an11ak stratégiai céljai 
meghatározásában és működésével kapcsolatos j elentős döntéseinek meghozatalában. 
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valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó 
árbevéte lének több mint 80%-a a kontroll t gyakorló ajánlatkérővel (Önkormányzattal) vagy 
az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő 

szerződések te ljesítéséből szá1mazik. 

2.8. A nemzeti vagyomái szóló 20 11. évi CXCVI törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (l ) 
bekezdés 7. pontja értelmében közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy 
önkormányzati feladat, amit az a1Ta kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott 
követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állarn nemzetközi szerződésekben vál lalt 
kötel ezettségeiből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges 
infrastruktúra biztosítását is. 

2.9. Felek rögzítik, hogy a jelen Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) nem 
núnösül a Felek közötti új jogviszonynak, hanem a megszűnt Közszolgáltatási Szerződésben 
foglalt jogviszony felülvizsgálataként biztosítja a Felek közötti jogviszony jogfolytonosságát 

Felek a Szerződésben meghatározzák az Önkormányzat által - a Közszolgáltatónak a 
Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához - biztosított Kizárólagos Jog főbb tartalmi elemeit, 
az ellentételezés módját, valamint területi és időbeli hatályát. 

Mindezekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg: 

3. Értelmező rendelkezések 

3 .l . Fo gal om meghatározások 
A Szerződésben az alábbi nagy kezdőbetűs fogalmak és kifejezések a következő jelentéssei 
bímak: 

a) Egyéb Tevékenység: Közszolgáltató által, annak Alapító Okiratával és egyéb belső 
szabályzataival összhangban, a Szerződés 5. pontjában (A Szerződés Tárgya, a 
Közszolgáltatási Kötelezettség) meghatározott Közszolgáltatási Kötelezettsége körén, 
azaz a Közszolgáltatási Tevékenységen kívül végzett egyéb tevékenység; 

b) Egyéb Tevékenység Nyeresége: a Közszolgáltató Egyéb Tevékenységből származó 
nyereség; 

c) Ellentételezés: A Közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként a 
Közszolgáltató részére az Önkormányzat költségvetése terhére telj esítendő kifizetés.; 

d) Elszámolási Jelentés: Számviteli törvény szerinti beszámoló és a Közszolgáltató éves 
tevékenységéről szóló szöveges beszámoló, ami az Önkormányzat Képviselő-testülete 
tárgyévi májusi ülésén tárgyal. 

e) Kifizetett Ellentételezés: a tárgyévben az Előirányzott Ellentételezés alapján az 
Önkom1ányzat által a költségvetése terhére ténylegesen számla alapján kifizetett 
összeg; 

t) Kizárólagos Jog: az Önkormányzat által a Közszolgáltató részére a Közszolgáltatási 
Kötelezettség ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23 . § (5) bekezdés 17. pont alapján a 
kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, a sportról szóló 2004. évi 
I. törvény, az önkonnányzat spottfeladatairól szóló 33/2016. (VI. 28 .) önkormányzati 
rendelet, a Zuglói gyennektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről , a 
fizetendő térítési díjakról szóló 27/2015. (IV. 28. ) önkormányzati rendelet .figyelemmel 
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a nemzeti vagyonról szóló 20 l l. évi CXCYI. törvényben, az áll amháztartásról szóló 
20 11 . évi CXCY. törvényben meghatározottak.ra; 

g) Közreműködő: a Közszolgáltató á ltal a Közszolgáltatási Kötelezettsége teljesítése 
érdekében a Szerződés 7. pontjának (Közreműködö igénybevétele) továbbá a 
vonatkozó j ogszabályok rendelkezéseivel összhangban megkötött szerződéssel bevont 
tennészetes személy, jogi személy, j ogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ; 

h) Közszolgáltatás finanszírozása: a tárgyévben az Önko1mányzat költségvetésében a 
Közszolgáltatási feladatok elvégzésre, végrehajtására forditott pénzeszköz, amely 
tartalmazza a közfeladat ellátásának közvetlenül az Önkormányzatnál je lentkező teljes 
költségét és bevételét, valamint a Közszolgáltató részére megfizetett Ellentételezést; 

i) Közszolgáltatási Kötelezettség: a Közszolgáltatónak a Szerződés 5.2. , 5 .3 . és 5.4. 
pontjában (Közszolgáltatási Kötelezettség) meghatározott kötelező vagy önként vállalt 
önkom1ányzati közszolgáltatások etlátásra vonatkozó kötelezettsége, mely két részből 

áll : egyrészt a közfeladatok tényleges ellátása közvetlenül az Önkonnányzattól 
származó bevételeiből, másrészt a közfeladatok működtetésével kapcsolatos 
szervezési, koordinációs, végrehajtási feladatok, melyek egyben együtt általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek; 

j ) Tervezett Ellentételezés: a tárgyévben Közszolgáltató által a tárgyévi költségvetésében 
és azzal összhangban az Üzleti Tervben meghatározott összeg, ami a szerződés 6.2. 1. 
pontjában foglalt eljárás alapján állapítandó meg. 

k) Túlkompenzáció: a 201 2/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően 

meghatározott összeget meghaladó Ellentételezés, atm jelen szerződésben 

meghatározottak alapján vi sszatérítendő . 

l) Üzleti Terv: A Közszolgáltató álta l az önkonnányzat tárgyévi költségvetésének 
elfogadását követő hónapban előterj esztett terv, melyet a Képviselő-testül et hagy jóvá. 
Tartalmazza a Közszolgáltatási Kötelezettség és Egyéb Tevékenység teljes bevételét és 
költségét. 

4. Közszolgáltató nyilatkozatai 

Közszolgáltató a Szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

a) Közszolgáltató rendelkezik nunden olyan, jogszabály által e löilt engedéllyel, amely a 
Közszolgáltatási Tevékenység folytatásához szükséges; 

b) Közszolgáltató rendelkezik a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételekkel; 

c) Közszolgáltató az Nvtv. ll. § (l l ) bekezdés előírásai szerint vállalja, hogy a 
hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántattási, 
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, az átengedett nemzeti vagyont a szerződési 

előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási 
célnak megfelel ően használja, a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy 
közvetett módon jogviszonyban álló harmadikfélként - kizárólag tem1észetes 
személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

5. A szerződés tárgya, közszolgáltatási kötelezettség 

5. 1. Kizárólagos Jog terjedelme 
5.1 .1. Közszolgáltatónak Kizárólagos Joga van a Közszolgáltatási Kötelezettség 
teljesítésére. 
5.1.2. A Kizáró lagos Jog tartalmát a Közszolgáltatási Kötelezettség Yégzésére vonatkozó, a 
3. 1. f. pontban hivatkozott jogszabályok és az Európai Unió szen ·ei álta l elfogadott -
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közvetlenül hatályos és közvetlenül alkalmazandó - közösségi jogszabályok határozzák 
meg. Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Kötelezettséghez kapcsolódó teljes 
joganyag, szabvány stb. megismerésére és alkalmazására. 

5 .2. Közszolgáltatási Kötelezettség 

5.2 .l. Sportfeladatok ellátása 

5 .2.1.1. Közszolgáltató vállalja köznevelési intézmények minde1mapos testnevelés 
oktatásának biztosítása és a sportnapok sportpályán történő lebonyolítása érdekében a 
szabad kapacitásai terhére köznevelési intézmények részére a testnevelés órák és óvodai, 
iskolai sportnapok helyszínének - a köznevelési intézmény nevében a szerződéskötésre 

jogosulttal külön írásbeli megállapodás alapján - a biztosítását szabad kapacitásuk terhére 
a Kövér Lajos utcai spmipályán, valamint igény esetén a Mogyoródi úti spo1tpályán is. 

5.2.1.2. Közszolgáltató évente megszervezi és lebonyolítja az Önkom1ányzat 
közigazgatási területén működő állami fenntartású általános iskolák részére a Zugló Kupa 
spmteseményeit, ennek keretében versenybírókat szerződtet, a versenyek 
lebonyolitásához szükséges tárgyi eszközöket (serlegek, étmek, oklevelek, pólók) 
beszerzi, a versenyeket megszervezi, koordinálja, lebonyolítja. Szerződő Felek 
megállapodnak, hogy a Zugló Kupa helyszíneit az aktuális igények és l ehetőségek szerint 
határozzák meg. 

5 .2. 1.3. Közszolgáltató az Önkmmányzat sportrendezvényeit - különösen Challange 
Day, Patakparti spmtfesztivál - lebonyolítja, megszervezi, a helyszínt a használatba 
átadott sportpályákon biztosítj a. A tárgyévben lebonyolítandó sportrendezvényekről a 
Szerződő Felek évente előzetesen egyeztetnek. Az egyes spmt re11dezvények programjára 
a Közszolgáltató javaslatot tesz, a j avaslatot a polgánnester vagy felhatalmazása alapján a 
sportéti felelős alpolgármester hagyja jóvá. 

5.2.1.4. Közszolgáltató megszervezi és lebonyolítj a a mindenkor hatályos költségvetési 
rendeletben biztosított keretek között a polgám1ester megbízásából az Önkormányzat 
rendezvényeit, illetve közremüködőként részt vállal a polgármester megbízásából egyéb 
rendezvények szervezésében is. 

5.2.1.5. Közszolgáltató évente általános iskolás korú, zuglói lakóhellyel rendelkező 

gyetm ekek részére nyári napközis tábmi szervez és bonyolít le. A nyári napközis tábor 
keretében kulturális, sport, kézműves és fejlesztő programokat szervez. 

5.2.1.6. Közszolgáltató évente az Önkonnányzat közigazgatási területén müködő állami 
fenntartásban álló általános és középiskolák tanulói , valamint a zuglói lakóhellyel 
rendelkező tanulók részére Saltvadkerten gyennektábort szervez és bonyolít le. A 
gye1mektábor keretében kulturális, sport, kézműves és fejlesztő programokat szervez. 
Közszolgáltató a solt-vadkerti gyennektábort szabad kapacitása terhére piaci alapon 
hasznosíthatja, melynek nyereségét köteles a közfeladatok ellátására ford ítani . 

5.2. 1. 7. Közszolgáltató vállalj a, hogy a zuglói lakosok, valamint a gyennek- és ifjúsági 
sport, a nők és családok sportj ának, a hátrányos he lyzetű társadalmi csoportok és a 
fogyatékosok sportj ának, testedzési és szabadidő eltöltési igényeinek kielégítése 
érdekében szabad kapacitásai függvényében folyamatosan biztosítj a a Mogyoródi úti 
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sportpark és - a sportegyesületek által le nem kötött időpontokban a Kövér Lajos utcai 
Varga Zoltán sportpálya igénybevételét 

5.2.1.8. Közszolgáltató feladata az Önkormányzat fenntartásában álló, a szerződés 5. 
mellékletében felsorolt műfüves pályák műfű felületének MLSZ által meghatározott 
technológiai előírások szerinti ti sztítása és dekompaktálása. 

5.2.1.9. Közszolgáltató javaslatot tesz az Önkormányzat felé a sport hosszú távú 
fejlesztési célj ainak megfelelő helyi sportkoncepcióra. 

5.2.1.10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Önkonnányzat és az Önkom1ányzat 
Polgármesteri Hivatala évente legfeljebb l O naptári napon, melyből legalább 8 nap 
hétvégére esik, ingyenesen használhatja rendezvényeire a Közszolgáltató által 
üzemelteten ingatlanokat. Az Önkormányzat az érintett ingatlan használatáról legalább 
egy hónappal a használat előtt köteles egyeztetni a Közszolgáltatóval. 

5.2. 1.11. Közszolgáltató köteles a használatba és üzemeltetésbe átadott sportpályákat a 
következő általános nyitvatartási idő szerint nyitva tartani : 

Kövér Lajos utcai Varga Zoltán sportpálva: 

Hétfő - vasárnap: március l. - október 31. 
november l. - február 28 

8.00 órától 20.00 óráig 
8.00 órától 18.00 óráig 

Mogyoródi úti sportpark: 

november l. - február 28. között: 
március l. -október 30. között: 

hétfő -vasárnap: 7.00 órától 17.00 óráig 
hétfő - vasárnap: 6.00 órától 21.00 óráig 

Ünnepnapokon a Kövér Lajos utcai Varga Zoltán sportpálya zárva tart. 

5.2 .2. A sportpályák működtetése 

5.2.2. 1. Az Önkonnányzat a sportfeladatok ellátásához a következő ingatlanokat biztosítja: 

5.2.2.2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Ön.konnányzat kizárólagos tulajdonát képező 
a Budapest XIV. kerületi ingatlan-nyilvántartásban a 31896 helyrajzi számon felvett, 
természetben az 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. szám alatt található sportpálya, 
valamint a Budapest XIV. kerület 40091/6 helyrajzi számon felvett, tem1észetben a 
Mogyoródi út 130. szám alatt található alatt található sportpályákat a nemzeti vagyonról 
szóló 20 ll. évi CXCVI. törvény (Nvt.) ll. § (13) bekezdés alapján külön szerződés 

alapján haszonkölcsönbe adta a Közszolgáltatónak. 

5.2 .2.3 . Közszolgáltató vállalj a, hogy a haszonkölcsönbe vett ingatlanvagyont működteti és 
vállalj a az Nvt. ll .§ (l l ) bekezdés a)-c) pontokban előírtak t elj esítését. 

5.2.2.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a haszonkölcsönbe adott ingatlanokon 
a kül ső burkolatok állagmegóvása, az építmény működéséhez szükséges gépészeti-, 
e lektromos-, és közmű alap- és gerincvezetékek felújítása, az épület elválaszthatatlan 
részét képező belső berendezések cseréje és minden érték.növelő beruházás, valamint a 
sportpályákat érintő értéknövelő beruházás a tulajdonos Önkormányzat döntését követően 
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külön bonyolítói szerződés alapján a Közszolgá ltató kötelezet1sége, az egyéb, az épületek 
vagy a sportpályák üzemeltetési, karbantartási kötelezettségei tu lajdonosi jóváhagyás 
nélkül is a Közszolgáltatót terhelik. 

5.2.2.5. Közszolgáltató az 5.2.2.4. pont alapján külön engedélyezett ér1éknövelő 

beruházásokról köteles Önkonnányzat felé a vagyonkataszterbe a beruházás befejezését 
követően írásban adatot szolgáltatni, ezen belül megküldi üzembe helyezési okmányt 
mellékletekkel az alábbi tartalommal: 

a) az érintett ingatlan helyrajzi számát, 

b) a beruházással érintett vagyonelem megnevezését, 

c) a beruházás műszaki tartalmá t, 
d) az aktivált, üzembe helyezett eszközök műszaki paramétereit és az ennek 

megfelelő leírási kulcsait, 

e) a beruházás/felújítás aktiválandó bekerülési költségét, 

f) a teljesítésigazoló nevét, aláírását, 

g) kezelő megnevezését, 

h) ingatlanjellegének megjelölését. 

5.2.2.6. Az Önkormányzat a sportfeladatok ellátása érdekében a sporttelepek működéséhez 
szükséges ingó vagyont az Nvt. ll. § (13) bekezdés alapján határozatlan időre ingyenesen 
haszonkölcsönbe adta a 2015. április 14-én, majd 2017. június 26-án megkötött 
közszolgáltatási szerződésben Közszolgáltatónak, a Közszolgáltató mindezeket átvette. 
Közszolgáltató vállalja, hogy a haszonkölcsönbe vett ingóvagyont működteti és vállalja az 
Nvt. ll .§ (ll ) bekezdés a)-c) pontokban előírtak teljesítését. 

5 .2.2. 7. Az Önkonnányzat leltárába felvett, a működéshez szükséges és ingyenesen 
haszonkölcsönbe adott ingóvagyon tételes felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. 

5.3. A gyetmektáboroztatáshoz használatba adott ingatlanvagyon 

5.3. 1. Önkormányzat a Közszolgáltató soltvadkerti gyennektábori feladatellátásához az 
Önkmm ányzat Képvi selő-testületének . . ./202 ( ) .. . .. . önkmmányzati határozat alapján 
201 6. február 2. napján megkötött baszonkölcsön szerződésben biztosította az 
Önkormányzat lll tulajdoni hányad arányban kizárólagos tulajdonát képező, a Kiskörösi 
Járási H ivatal nyilvántartásában a Soltvadkert, 3197. hrsz. alatt szerep lő, tennészethen 
6 230 Sol tvadkert, Tavirózsa utca 2. szám alatt található, l ha 63 86 rm1 alapterületű "kivett 
úttörőtábor" ingatlan-nyilvántartási megjelölésű ingatlant. 

5.3.2. Szerződő fe lek megállapodnak abban, hogy a haszonkölcsönbe adott ingatlanon a 
külső burkeJatok állagmegóvása, az építmény működéséhez szükséges gépészeti-, 
elektromos-, és közmű alap- és gerincvezetékek felújítása, az épület elválaszthatatlan 
részét képező belső berendezések cseréje és minden értéknövelő beruházás az a tulajdonos 
Önkonnányzat döntését követően külön bonyolítói szerzödés alapján a Közszolgáltató 
kötelezettsége, valamint a telekkel kapcsolatos értéknövelő beruházás a tulajdonos 
Önkom1ányzat jóváhagyását követően, az egyéb, az épületek vagy a sportpályák 
üzemeltetési, karbantartási kötelezettségei tulajdonosi j óvábagyás nélkül rs a 
Közszolgáltatót terhelik. 
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5.3.3. Közszolgáltató az 5.3.2. pont alapján külön engedélyezett értéknövelő 

beruházásokról köteles Önkormányzat felé a vagyonkataszterbe a beruházás befejezését 
követően írásban adatot szolgáltatni, ezen belül megküldi üzembe helyezési okmányt 
mellékletekkel az alábbi tartalommal: 

a) az érintett ingatlan helyrajzi számát, 

b) a beruházással érintett vagyonelem megnevezését, 

c) a beruházás műszaki tartalmá t, 

d) az aktivált, üzembe helyezett eszközök műszaki paramétereit és az em1ek 

megfelelő leírási kulcsait, 

e) a beruházás/felújítás aktiválandó bekerülési költségét, 

f) a teljesítésigazoló nevét, aláírását, 

g) kezelő megnevezését, 

h) ingatlan j ellegének megjelölését. 

5 .4. A csíkszeredai ingatlan üzemeltetése, hasznosítása 

5.4. 1. Önkormányzat a Közszolgáltató a sport és ifj úsági feladatai ellátásához az 
Önkormányzat Képviselő-testületének 118/20 19. (III. 7.) ön..kom1ányzati határozat alapján 
20 19. szeptember 10. napján megkötött haszonkölcsön szerződésben biztosította az 
Önkormányzat lll tulajdoni hányad arányban kizárólagos tulajdonát képező, a Románia, 
Harghita megye, Csíkszereda megyei jogú város, Kőfejtő utca 2 1. szám alatt fekvő, a 
Csíkszeredai Földhivatal által vezetett telekkönyvben 50175 telekkönyvi számon található és 
az 50 175-C l kataszteri számú parcelián elhelyezkedő lakóingatlant és az 50175-C kataszteri 
számú parcelián elhelyezkedő telket (a továbbiakban: csíkszeredai ingatlan). 

5.4.2. A csíkszeredai ingatlanon a Közszolgáltató az egészséges életmód segítését célzó 
feladatokat, valamint ifj úsági-, illetőleg sport- és szabadidős feladatokat, továbbá 
turizmussal kapcsolatos feladatokat, mint közfeladatokat látj a el. 

5.4.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a haszonkölcsönbe adott ingatlanon a 
külső burkolatok állagmegóvása, az építmény működéséhez szükséges gépészeti-, 
elektromos-, és közmű alap- és gerincvezetékek felújítása, az épület elválaszthatatlan részét 
képező belső berendezések cseréje és minden értéknövelő beruházás az a tulajdonos 
Önkonnányzat döntését követően külön bonyolítói szerződés alapján a Közszolgáltató 
kötelezettsége, valamint a telekkel kapcsolatos é11éknövelő beruházás a tulajdonos 
Önkonnányzat jóváhagyását követően, az egyéb, az épületek vagy a sportpályák 
üzemeltetési, karbantartási kötelezettségei tulajdonosi jóváhagyás nélkül is a Közszolgáltatót 
terhelik. 

5.4.4. Közszolgáltató az 5.4.3. pont alapján külön engedélyezett értéknövelő beruházásokról 
köteles Önkom1ányzat felé a vagyonkataszterbe a beruházás befejezését követően írásban 
adatot szolgáltatni, ezen belül megküldi üzembe helyezési okmányt mellékletekkel az alábbi 
tartalommal: 

i) az érintett ingatlan telekkönyvi megjelölése, 
j) a beruházással érintett vagyonelem megnevezését, 
k) a beruházás műszaki tartalmát, 
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l) az aktivált, üzembe belyezett eszközök műszaki paraméterei t és az ennek 
megfelelő leírási kulcsait, 

m) a beruházás/felújítás aktiválandó bekerülési költségét, 
n) a telj esítésigazoló nevét, aláírását, 
o) kezelő megnevezését, 
p) ingatlan jellegének megjelölését. 

6. Ellen tételezés meghatározása, kifizetése és éves elszámolása 

6. 1. Az Ellentételezés meghatározásának, kitizetésének és elszámolásának általános elvei 

6.1.1. A támogatás mértékét a 20 12/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell 
megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának 
nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felinerült költségek és 
az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét. 

6.1.2. Az elszámolás során érvényesíteni kell a 2. 7. pontban meghatározott jogi normák 
mellett és azok sérelme nélkül az átláthatóság ("transzparencia") elvét. (Különös tekintettel 
"A tagállamok és a közvállalkozások, valamint bizonyos vállalkozások közötti pénzügyi 
kapcsolatok átláthatóságáról" szóló, 2006. november 16-i 2006/llllEK sz. irányelvben (a 
továbbiakban: Transzparencia Irányelv) megfogalmazottakra. 

6.1.3. Közszolgáltatónak, mint elkülönített elszámolásra kötelezett vállalkozásnak a 
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás 
költségeit és bevételeit a többi tevékenységtől elkülönítve kell kimutatnia a főkönyvi 

könyvelésében, valamint az ahhoz tartozó analitikus nyilvántartásaiban, a költségek és 
bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. 

A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes 
közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E 
költségelae nem adható ellentételezés. Mindezeket a Számviteli Törvény szerinti 
számviteli politikában meghatározottak szerint kell nyilvántar131Ú és az önköltség számítási 
szabályzatban rögzített elszámolás szabályai szerint kimutatni olyan módon, hogy az egyes 
tételek speciális tevékenységekhez való hozzárendelésének módszere egyértelműen 

megállapítható legyen. 

6.2. Tervezett Ell entételezés és Ellentételezés meghatározásának elvei 

6.2.1. A Tervezett Ellentételezés meghatározásánál a Közszolgáltatási Kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges személyi és dologi költségeket lehet figyelembe venm, a 
számvite li törvény vonatkozó előírásai és az alábbiak szerint. 

6.2.2. A Közszolgáltató a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátása során az egyes 
tevékenységekhez hozzárendelhető költségeket, ráfordításokat egymástól elkülönítetten 
tartja nyilván. 

6.2.3. Az Ellentételezés számításánál azon indokolt költségeket lehet figyelembe venni, 
amelyek az alábbi hitériumokat teljesítik: 
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a) a költségeknek a közszolgál tatási kötelezettség teljesítése érdekében a 
Közszolgáltatónál merülnek fel és a számviteli nyilvántartásban rögzítésrc 
kerülnek, 

b) a költségek elszámolása a Számviteli törvény és a Közszolgáltató számviteli 
politikája szerinti szabályoknak megfelel, 

c) az elismerhető közreműködői költségek és egyéb beszerzések esetében a Kbt. és 
a beszerzéssei kapcsolatos belső szabályzatoknak megfelel, 

d) beruházás j ellegű ráfordítás esetén az adott beruházást műszaki indokoltság 
esetén az Önkormányzatjóváhagyta (pl. intézményben eszköz beszerzés). 

6.2.4. Az ellentételezés számításának alapja a Közszolgáltató könyvviteli rendszerében a 
Számviteli törvény előírásai alapj án szereplő és dokumentált gazdasági események. 

6.2.5. Az ellentételezést növelő tételek: 

a) közszolgáltatási tevékenység összes közvetlen és közvetett költsége, 
b) közszolgáltatási tevékenység összes közvetlen vagy közvetett ráfordítása, 
c) közszolgáltató közvetlen és közvetett szervezeti költségei, 
d) közszolgáltató egyéb költségei és ráfordításai, 
e) közszolgáltató által fizetett kamatok és pénzügyi ráfordítások. 

6.2.6. Az ellentételezés! csökkentő tételek: 
a) Közszolgáltató által a közszolgáltatási tevékenysége kapcsán kiszámiázott szolgáltatási 

díj ak, bérleti díjak-, és az egyéb bevételek. 

b) Közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban Közszolgáltató által beszedert kamatok, 
költségtérítések. Különösen ilyennek minősül valamennyi önkormányzatot megillető, 
közszolgáltatási fe ladatokkal kapcso latban realizálódott, Közszolgáltatóhoz 
beérkező nyári táborozással, gyermektáborral kapcsolatban beszedett térítési 
díjak. 

6.2. 7. Ellentételezés számítása: 
Ellentételezést növelő tételek - Ellentételezést csökkentő tételek = Ellentételezési igény 

6.3. Keresztfinanszírozás tilalma 

6.3 .l. Közszolgáltató az Ellentételezést kizárólag a Közszolgáltatási Kötelezettség 
költségének finanszírozására jogosult és köteles felhasználni. 

6.3.2 . A nem a Közszolgáltatási Kötelezettség költségének finanszírozására felhasznált 
Kifizetett Ellentételezés tekintetében Közszolgáltatót visszafizetési kötelezenség terheli 
olyan mértékig, amilyen mértékben a Kifizetett Ellentételezés nem a Közszolgáltatási 
Kötelezettség költségének finanszírozására került felhasználásra . A nem szerződésszerüen 

felhasznált összeget Közszolgáltató a tényleges kifizetés és a Közszolgáltató általi 
tényleges visszafizetés között eltelt időszak.ra felszámított, a Polgári Törvénykönyvrő l 
szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti kamattal növelten köteles 
visszafizetni. 

6 .3.3. Az Önkormányzat az uniós versenyjogi értelembe n vett állami támogatásból 
beszerzett eszközök értékcsökkenését nem finanszírozza. 
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6.4. Ellentételezés szolgáltatás ellenértékeként 

A számlázott ellenértékbe tartoznak azok a tevékenységek, melyek kötelező önkonnányzati 
feladatnak minősülnek és az Áfa törvény 65. §-a alapján a társaság által végzett 
szolgáttatásnyújtás ellenértékeként adóalapot képez. Továbbá szolgáltatás ellenértékeként 
történik az ellentételezés azoknál a tevékenységeknél is, melyeket az önkormányzat önként 
vállalt feladatai keretében, az önkonn ányzat megrendelése (testületi döntése) alapján lát el a 
Közszolgáltató. 

Fentiekkel összhangban feladatonkénti elkülönített költségmegbontást kell alkalmazni, mely 
feladatonként talialmazza az egyes tevékenységek esetében felmerült valamennyi 
számlázandó költséget. 

6.4. 1. Teljesítés igazolás, elszámolás, számlázás 

6.4. 1.1. A Közszolgáltató köteles minden tárgyhónapot követő hónap 20. napJmg a 
teljesítési j elentést és mmak részeként havi pénzügyi elszámolást az Önkom1ányzat 
számára írásban, és elektronikusan, a számszaki adatokat ellenőrizhető formátumban 
(excel) megküldeni. Az elszámolás részei: telj es ítésrő l jelentés, számla másolatok CD-n, 
alátámasztó dokumentumok, összefoglaló táblázat. Az elszámolás tatialmazza a 
csökkentő tételekkel töriénő elszámolást is (6.2.6). 

6.4.1.2. Közszolgáltató a teljesítési jelentés részét képező havi elszámolásban bemutatja 
a Közszolgáltatási Kötelezettség költségeit és bevételeit, számviteli elkülönített 
kimutatását. 
Az Önkormányzat a teljesítési jelentést legkésőbb l O munkanapon belül megvizsgálja 
szakmai és pénzügyi szempontbóL Önkonnányzat l O munkanapon belül köteles 
visszajelezni és leigazolni a telj esítést. A vitatott tételeket ezen l O munkanapon belül 
köteles jelezni az Önkmmányzat és a vitatott tételekről egyeztetés! kezdenek 
haladéktalanul a Felek. Az elszámolás szakmai ellenőrzésével párhuzamosan az 
Önkmmányzat az Ellentételezés pénzügyi ellenőrzését is elvégzi, és az Ellentételezés! a 
bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja. 

6.4. 1.3 . A Közszolgáltató a teljesítés igazolása alapján kiállíthatja a számlát. Az 
Ellentételezés a tárgyhónapot követő 2. hónap l O. napj áig kerül a Közszolgáltató 
részére átutalásra. 

6.4.1 .4. Az Önkormányzat az Ellentételezés! a Közszolgáltató részére a teljesítési 
igazolás biriokában és azzal összhangban Közszolgáltató által kiállított számla 
ellenében fizeti meg az Ellentételezés számítási módszere szerint az ellentételezés! 
csökkentő tételek levonását követően. Az Önkom1ányzatot terheli a késedelmes 
teljesítés igazolásból eredő késedelmi kamat fizetési kötelezettség, ide nem érive a 
vitatott tételeket érintő teljesítésigazolás elhúzódását. 

6.4.1.5. Önkmmányzat részéről teljesítésigazolásra jogosultakat a nlindenkor hatályos 
kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés utasítása szerint. 
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6.4.2. Elő leg 

6.4.2.1 . A Közszolgáltató jogosult a tárgyévre vonatkozóan előleg igénybevételére a 
Tervezett Ellentételezés 1112-ed részének erejéig. Az elő leg kérelem engedélyezése után 
az előleget az Önkormányzat folyósítja. Közszolgáltató a kapott elő legről előlegszámlát 
állít ki, melyet az átutalástól számított 8 napon belül megküld a Polgánnesteri Hivata] 
Gazdasági Osztályára. 

6.4.2.2. Az elő leggel tárgyév november 30. napjáig a Közszolgáltató köteles elszámoln.i. 
A tárgyév november havi elszámolásának pénzügyi telj esítése kizárólag az előlegge l 

történő elszámolást követően történhet meg. Amennyiben az elől eggel történő 

elszámolás nem történik meg november 30-áig, a november havi elszámolás pénzügyi 
kifizetése az e lőleggel tö1iénő elszámolás időpontjáig nem teljesíthető. 

6.4.2.3. Közszolgáltató rendkívüli elő legre jogosult vis maior esetén (pl. rendkívüli 
időjárási körülmények). A vis maianal kapcsolatban felmerülő rendkívüli előleg 

indokoltságat a polgármester igazolj a. A polgármester igazo lását követően az 
Önkom1ányzat 2 munkanapon belül a rendkívüli el ő leget folyósí tj a. 

6.5. Ellentételezés támogatás fom1ájában 

6.5 .l. A támogatás formájában ellentételezésre kerülő tevékenységek azok, amelyek az 
önkormányzat kötelező feladatainak ellátására irányulnak és nem minősülnek az Áfa 
törvény 65 . §-a szerinti adóalapnak 

6.5.2. A Felek rögzítik, hogy az Önkonnányzat által nyújtott támogatási összeget a 
Közszolgáltató - mint gazdasági társaság - Közszolgáltatási kötelezettségének ellátására, 
valamint működésének, fenntartásának, ráfordításai ellentételezésére, és bevételekkel nem 
fedezett közvetett működési költségek finanszírozására adja. 

A Közszolgáltató elismerhető szervezeti költségei : 

a) Anyagköltség, 

b) Igénybevett szolgáltatások, 

c) Egyéb szolgáltatások, 

d) Bél·költség, 

e) Személyi j ellegű egyéb ráfordítások, 

f) Béljárulékok, 

g) É1iékcsökkenés, 

h) Egyéb ráfordítások, 

i) Pénzügyi műveletek ráfordításai. 

6.5.3. A működési támogatást Önkormányzat oly módon biztosítja, hogy havonta 1/12 
részét tárgyhónap 10-ig átutalj a Közszolgáltató bankszámlájára. 

6.5.4. Az Üzleti terv és az önkonnányzat tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadásáig 
az előző évi Tervezett Ellentételezés támogatással fedezett összegének 1112-ed részét 
havonta kaphatja meg Közszolgáltató. 
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6.5.5. Támogatás pénzügy i elszámolási kö telezettség telj esítése az alábbimódon történik: 

a) A személyi juttatások elszámolásánál a felhasználásról kimutatást kell készíteni. A 
táblázat havi bontásban tartalmazza a foglalkoztatottak létszámát, a vezető állású 
szakmai irányítók létszámát, a létszámokhoz kapcsolódó bruttó bért, a személyi 
jövedelemadó-elő leget, a különadót, a nyugdíjjárulékot, az egészségbiztosítási és 
munkaerő-piaci j árulékot, a szociális hozzájárulási adót, a szakképzési hozzájárulást, 
valamint a rehabilitációs hozzáj árulást forintosítva. Az elszámoláshoz szükséges 
nyilatkozatot csatolni an·ól, hogy a foglalkoztatottak részére akifizetés megtörtént 

b) A kifizetőt terhelő járulékok megfizetéséről nyilatkozat formájában kell beszámolni. A 
nyilatkozat tartalmazza, hogy a kifizető az őt terhelő kötelezettségét határidőben 

bevaltotta és megfizette. A bevallás és kifizetés igazolását tanúsítja a köztmtozásmentes 
adózók adatbázisában való szereplés, em1ek hiányában fel használó adófolyó-számla 
kivonattal köteles igazolni a bevallások és adófizetések megtörténtét. 

c) Az eszköz és készlet beszerzések, valamint a szolgáltatások, egyéb ráfordítások és 
költségek esetén az elszámolás a támogatásból kifizetett záradékolt számlák és 
bizonylatok elkülönített könyvviteli nyilvántaltása alapján készített kimutatással és 
főkönyvi kivonattal alátámasztottan történik. A kimutatást az alábbi szöveggel kell 
hitelesíteni: "A kimutatás a könyvelési adatokkal megegyező", és dátummal, a szervezet 
képviselőjének aláírásával, valamint pecséttel ellátni. 

A kimutatás alapja a záradékolt számlák, bizonylatok. A számviteli bizonylatok eredeti 
példányára az alábbi záradékot kell rávezetni: "Elszámolva Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Önkonnányzata 1- .1.&'.~ . .2. :-:-.1 .. . ./2020 ... nytsz. szerződése terhére. " 
Ezen bizonylatokat nem szükséges a Önkormányzat részére megl..rüldeni, azonban 
ellenőrzés során Önkormányzat kérheti, megtekintheti. A hiteles (aláírt) főkönyvi 
kivonat megküldése szi.ikséges. 

d) Nyilatkozatot szükséges te!U1Í a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt 
felhasználásról. 

e) Ha a Közszolgáltató a pénzügyi elszámolás részét képező kiadások után Áfa
visszaigénylésre jogosult, akkor az elszámolásban csak az Áfával csökkentett /nettó/ 
összegek vehetők figyelembe. 

t) A tán1ogatás összegével elkülönített nyilvántartás alapján Közszolgáltató tárgyévet 
követő év május 3 1-ig számol el. 

g) Ametmyiben a támogatási összegnek vagy mmak egy részének rendeltetés- és 
szerződésszerű felhasználása Közszolgáltatónak fel nem róható okból meghiúsu l, anól 
Közszolgáltató köteles Önkonnányzatot "Budapest Főváros XIV. Kerület Zugtói 
Polgátmesteri Hivatal, polgármester, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2." címen írásban 
és elektronikus levélben étiesíteni. Ugyanezen értesítésben Közszolgáltató 
Önkormányzathoz felhasználás-, illetve határidő módosítási kérelmet nyújthat be. 
Amem1yiben en e nem kerül sor, Közszo lgáltató haladéktalanul köteles a támogatás 
összegét, illetve maradványát Önkormányzat 11 784009-155 14004 számú 
számlaszámára befizetni. 

h) Közszolgáltató szerződésszegése esetén Önkonnányzat jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal [elmondani. Ebben az esetben Közszolgáltató köteles a szerződésszegéssel 

érintett összegét a Ptk. szerinti kamattal növelten köteles az Önkonnányzat 11 784009-
155 14004 szám ú számlájára a fe lmondást követően haladéktalanul visszafizetni. 

Szerződésszegésnek minősü l - különösen - a támogatás összegének a szerződésben 
fog laltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnal és indokolatlan 
megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az ellenőrzési 
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kötelezettség akadályozása, illetőleg meghiúsítása, az elszámolási kötelezettség 
megszegése. 

i) A jelen pont rendelkezéseinek alkalmazásával elszámolást kell készíteni a Szerződés 

megszűnésekor. Ha az elszámolás alapján meghatározott Ellentételezés összegén felül 
tú lkompenzáció mutatható ki, legkésőbb az Elszámolást követő 30 napon belül a 
Közszolgáltató a túlkompenzáció összegét megtéríteni köteles. 

6.6. Éves elszámolás 

6.6.1. Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy a közszolgáltatási tevékenységével 
kapcsolatos összes bevétel az Önkormányzatot illeti, a jogosult szerv az Önkom1ányzat, és 
a számlákat az Önkonnányzat nevében kell kiállítani. 

6.6.2. Közszolgáltató Elszámolási Jelentésben számol el az Önkom1ányzat felé az előző évi 
szakmai tevékenységével és az ezzel kapcsolatos Ellentételezésével tárgyévet követő év 
május 31-ig a mindenkor hatályos Számviteli tv. szerinti beszámoló benyújtásával 
egyidejűleg . 

6.6.3. Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat, bizonylatokat, 
elszámolásokat ellenőrizni és anól egyeztetéseket kezdeményezni. 

6. 7. Túlkompenzáció visszatérítése 
Ha a 6.5.5. pont szerinti elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a Közszolgáltató 
a 201 2/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó Ellentételezésben részesül , akkor a túlkompenzációnak minősülő összeget a 
tárgyévet követő június 30-ig Közszolgáltató köteles Önkom1ányzatnak visszafizetni. 
Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés 
összegének l O %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az an a 
az iciőszakra fizetendő Ellentételezés összegéből, melyet a túlkompenzáció megállapítását 
követő hónaptól érvényesítheti az önkormányzat. A Közszolgáltató az Ellentételezésről 

olyan elkülönített elszámolást köteles készíteni, amelyből a 2012/21 /EU bizottsági 
határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek. 

A közszolgáltatás ellentételezése fom1ájában nyújtott állami támogatásról szóló európai 
uniós keretszabály (2011 ) (EGT-vonatkozású szöveg) 2012/C8/03 38. pontját tekintve 
megállapítható, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásából adódó nettó 
költség teljes mértékben ellentételezésre kerül, jelen Megállapodás a hatékonyság 
növelésére ösztönző megállapodási struktúrával rendelkezik, Közszolgáltató az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásából eredően nyereségre nem törekedhet. 

7. Közreműködő igénybevétele 

7. 1. Közszolgáltató jogosult atTa, hogy a közfeladat ellátás teljesítése érdekében egy vagy 
több közreműködőt vegyen igénybe. A közreműködő igénybevétele nem növelheti a 
Közszolgáltatási Kötelezettség Ellentételezésének mértékét, közreműködő esetén az 
alvállalkozói számla továbbszámlázás esetén nem növelhető. 

A Közszolgáltató és a Közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek 
ellentétesek a jelen Szerződésben foglaltakkal. 

7.2. A Közszolgáltató a közreműködőt Közbeszerzési Szabályzata és a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzéseire elfogadott Beszerzési Szabályzat alapján választja ki. 
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7.3. Közszolgáltató a közreműködő te lj esítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna. 

8. Ellenőrzés 

8.1. Önkonnányzat ellenőrzési joga 
8. 1.1. Amennyiben a közreműködő kiválasztása nem közbeszerzés köteles, akkor az 
Önkormányzat en-e irányuló kérelme esetén, annak kézhezvételét követően legkésöbb 5 
munkanapon belül a Közszolgáltató köteles tájékoztatni az Önkormányzatot - a közüzemi 
szo lgáltatók kivételével - a közreműködők köréről , feladataik terjedelmérő l és szerzödéses 
fe ltételeikrő l, valamint a kiválasztás fo lyamatáról. 
A Szerzödés fermállásának időtartama alatt az Önkormányzat tulajdonosi jogkörben eljárva 
és a polgá1mesteri hivatala útján a mindenkor hatályos belső ellenőrzésről szóló 
j ogszabályok alapján belső ellenőrei által, saját maga vagy szakér1ő bevonásával jogosult 
ellenőrizni a Szerzödésben foglaltak telj esítését. 

8.1.2. Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önk01mányzat képviselőivel (ideértve 
az Önkom1ányzat á ltal megbízott szakér1őket is) együttműködni , számukra minden az 
ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatási megadni (így különösen, de nem 
kizárólagosan: számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni, valamint a közfeladat 
ellátására, illetve egyébként gazdálkodására vonatkozó m inden adatot és információt 
m egadni). 

8.1.3. Az ellenőrzésre annak tá rgyától és céljától függően eseti jelleggel vagy külön 
célvizsgálat keretében is sor kerülhet, beleértve a helyszínen teljesített feladatvégzés és a 
Közszolgáltató székhelyén tör1énő ellenőrzést is. 

8. 1.4. Az ellenőrzéssei megbízottak a Közszolgáltató vezérigazgatójával egyeztetett módon 
minder1kor jogosultak a Közszolgáltató tevékenységének zavarása nélkül 
Közszolgáltató Közszolgáltatási Kötelezettséggel összefüggő bármely iratát, okmányát, 
nyil vántartását bekérni vagy azokba a Közszolgáltató székhelyén betekinteni, s az 
ellenőrzés tárgyára vonatkozóan a Szolgáltató alkalmazottaitól infonnációkat kérni. Az 
ellenőrzés során az az infom1ációs önrendelkezési jogról és az infonnációszabadságró l szóló 
2011 . évi CXIT. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) szabályaira figyelemmel kell lenni. 

8.2. Az ellenőrzés különösen kiterj ed a közfeladat ellátással összefüggésben: 
a) a Közszolgáltató pénzügyi gazdálkodására, 
b) a Közszolgáltató általlefol ytatott közbeszerzési eljárásokra, 
c) a közfeladatok megfelelő színvonalú, maradéktalan ellátására, 
d) a közfeladatok ésszerű határidön belüli teljesítésére, 
e) ügyfelekkel való bánásmódra. 

8.3. Az ellenőrzés során esetlegesen feltárt szabálytalanságob ól a kiküszöbölésükre előírt 
határidő megjelölésével jegyzőkönyv készül. A határidő lete lte után a szabálytalanságok 
tényleges megszüntetését az Önkormányzat ellenőrzi . Amennyiben a szabálytalanságok 
továbbra is feimállnak, az Önkonnányzat Képviselö-testülete e lé tá1ja a szabálytalanságot a 
po lgármester, a szabálytalanság kezelésére vonatkozó javaslatával, csatolva hozzá a 
Közszolgál tató véleményét is. 
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8.4. Ha az ellenőrzés során az Önkormányzat tudomására jutott körü lményekbő l 
megállapítható, hogy azok nem állnak összhangban a Szerződésben foglalt jogokkal és 
kötelezettségekkel, az Önkormányzat annak súlyosságától függően elektronikus levélben vagy 
írásban ésszerű határidő tűzésével felszólítja a Közszolgáltatót megfelelő magyarázat adására, 
és a Jogséttő körülmények meghatározott időn belüli kiküszöbölésére. Ametmyiben a 
Közszolgáltató a szerződésszerü állapotot indokolatlanul nem állítj a hel yre, úgy az 
Önkotmányzat a Szerződést jelen szerződésben szabályozottak szerint felmondja. 

9. Felek kötelezettségvá llalásai 

9 .l . Közszolgáltató kötelezettségei 

9 .l. l. Engedélyek 
Közszolgáltató köteles minden olyan engedélyt megszerezni, amely jogszabály előírása 

alapján a Közszolgáltatási Kötelezettség folytatásához szükséges . 

9.1.2. Müködési hatékonyság 

Közszolgáltató köteles gazdáikadását a tőle elvárható gondossággal, a 
költséghatékonyságot szem előtt tattva folytatni, különösen: 

a) Közszolgáltató egyéb tevékenységet a Közszolgáltatási Kötelezettség 
elsőd legességének biztosítása mellett folytathat és nem veszélyeztetheti a 
Közszolgáltatási Kötelezettségét, 

b) Közszolgáltató a rendelkezésére álló forrásokat hatékonyan és takarékosan használja. 

9. l .3. Tájékoztatási kötelezettség 

Közszo lgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az Önkonnányzatot 
tájékoztatni: 

a) bármely olyan eseményről, vagy körülményről, am ely veszélyezteti a Közszo lgáltatási 
Kötelezettség határidőben történő telj esítését ; 

b) bám1ely a Közszalgál ta tó ellen folyamatban lévő olyan bírósági, választott bírósági 
vagy közigazgatási eljárás részleteirő l, amely veszélyezteti a Közszolgáltatási 
Kötelezettség teljesítését; 

c) minden olyan jogszabályváltozásról, amely véleménye szerint a Szerződés módosítását 
teszi szükségessé; valamint 

d) a működésére vonatkozó mindazon információkról, amelyeket az Önk01mányzat a 
jelen Szerződés végrehajtásával kapcsolatosan ésszerűen igényel. 

A c) pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését követően Közszolgáltató 
késedelem nélkül köteles az Önkormányzatnak átadni a Szerződés módosítására vonatkozó 
javaslatát. 

9.2. A Felek rögzítik, hogy a Határozat 8. cikke értelmében Közszolgáltató minden, a 
közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó olyan iratot, pénzügyi, számviteli bizonylatot az 
Ellentételezés odaítélését követő l O évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú 
fe lhívása esetén azokat köteles bemutatni, amely igazo lja, hogy az á ltalános gazdasági érdekű 
szaigáitatás el végzését és ell enérték ét. 
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9.3. Önkom1ányzat kötelezettségei 
Önkormányzat kötelezettsége, hogy a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához szi.ikséges 
fedezetet a tárgyévi költségvetésében biztosítsa, a közszoJgáltatási fe ladatok ellátása a 
tárgyévi költségvetési keret métt ékig kerül biztosításra . 

10. A szerződés időbeli hatálya 

A Szerződés 2020. április l. napján lép hatályba, és határozott időre 202 3. március 31-ig jön 
létre. 

ll. A szerződés megszüntetése 

11.3. A Szerződést az Önkmmányzat kártalanítás nélkül és az01mal i hatállyal [elmondhatja, 
ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy 
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon 
hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem 
minősül átlátható szervezetnek. Az Nvt. 3. § (l) bekezdés l. pontja szerinti átlátható szervezet 
tu lajdonosi szerkezetében az Nvt. 3. § (l) bekezdés l. pontjától eltérő Yáltozást a nemzeti 
vagyon hasznosítására a Közszolgáltatóval közvetlenül megkötött szerződésben a 
Közszolgáltatót megillető, valamint az Nvt. ll. § ( ll ) bekezdés c) pontj ában meghatározott 
személyekkel kötött szerződésekben a Közszolgáltatóval közvetlen j ogviszonyban álló 
személyt megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell. 

12. Én ,ényességi klauzula és kommunikáció 

12.1. Amezmyiben a Szerződés bánnely rendelkezése érvénytelen , a többi része hatályban 
marad. A Felek kötelezettséget vállalnak an·a, hogy az érvénytelen részt úgy módosítják, hogy 
az érvénytelen résszel elémi kívánt cél megvalósuljon. 

12.2. A Szerződés teljesítése során a Felek az írásbeliséget kötik ki . En·e tekintettel a 
megállapodások, é1tesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások csak annyiban 
hatályosak, amennyiben azokat a Felek írásban teszik meg. Írásbeli alaknak levél és az 
elektronikus levél minősül. 

12.3. A Közszolgáltatóval a konm1Unikáció az alábbi elektronikus levélcímen történik: 
hamori. gvorgv(@.zugsport.hu. 

Az Önkormányzattal a ko11U11unikáció az alábbi elektronikus levélcímen történik: 
polgam1ester@.zuglo.hu, horvatb.zsolt@zuglo.hu, jegvzo'cv,zw!lo.hu. 

13. Vegyes rendelkezések 

13.1. A Felek rögzítik, hogy az Info tv. 37. § (l ) bekezdésnek, valamint a közérdekű adatok 
közzétételérő l és a közérdekü adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendj éről 
szóló 28/201 4. (XI. 18 .) önkonnányzati rendelet 7. § (l) bekezdésnek eleget téve, a 
Szerződést a megkötését követően az Önkormányzat a honlapján közzéteszi. 
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l-L A Szc.-zödés melléldctei 

műfüves pályák listáj a 
2. haszonkölcsönbe adott ingó vagyon tételes felsoro lása 
3. érintettségi nyilatkozat, áfa nyilatkozat 

Felek jelen Szerződés t, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után kö lcsönösen 
elfogad ták és aláírták 6 példányban. 

Budapest, 2020 . . . . .. ... .... . ..... hó ...... nap 
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Bud·apest Főváros XIY. Kerület Zugló .. } 

Onkormanyzat 
Képviseletében ~ 
Hon•áth Csaba "-/ )\. 

polgán11ester 
dr. Tiba Zsolt 

jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: <\-=-...... \ 
1 

' 

Budapest, 2020 ............. ... . .. .. ...... .. . . 

Gazdasági Osztály osztályvezető 
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l. s=ámú mel!éklet 
NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tÖn'ény szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról , vagy hián)·áról 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyil vántartásba vételi ok irat száma: 

Nyi lvántattásba vevő szerv megnevezése: 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tön•én)' (Knyt.) 

- 6. §(l) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

l. nem áll fenn vagy =:J 
2. fennáll az ... pont alapján 

- 8.§ (l) bekezdése szerinti érintettséD 

l. nem áll fenn vagy 

2. fennáll az ... pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem 

Budapest, 2020 .... -~q?~ .~P.R ... O. l. 

Aláírás/Cégszerű aláírás 



ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYILATKOZAT 

Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető! 

A hazai partner szen ·ezet neve: 

A partner szervezet nem a lanya az AF A-nak. Az elszámolásnál az AF A-val növelt (bruttó) összeg 
kerül figyelembevételre. 

PH. 

a partner aláírásra jogosult képviselőjének aláírása 

2020 ............ ... . 

A partner szervezet alanya az AF A-nak. A fenti projek'tben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban 
fe lmerü It költségeihez kapcsolódóÁFA-t visszaigény li. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) 
összeg kerül figyelem bevételre. 

PH. 

2020 ÁPR O 7 
2020 ............ .... . 

L__________________________________________________________________________J 

A partner szen 1ezet alanya az AF A-nak, de a fenti projektben megje lölt tevékenységgel kapcsolatban 
felmerü It költségeihez kapcsolódóÁFA-t nem igényelheti vissza. Az e lszámolásnál az ÁFA-val növelt 
(bruttó) összeg kerül figyelem bevételre. 

PH. 

a partner aláírás ra jogosult képviselőjének aláírása 

2020 ..... .. ........ . 




