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T{rsr': Javaslat a Budapest XVI. keriilet B6tony utca
l-3. sziim alatti, 106854/1 6s 106854/2 hrsz-ri
ingatlanok hasznositds6ra, pitly 6zat kiiriis6ra

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Kdpviselo-testiilet 2017.jtnius 2l-i illdsdn tdrgyalta Budapest XVI. keriilet Bdtony utca l-
3. sz6m alatti, 10685412 ds 106854/l hrsz-f ingatlanok haszndlatiinak rer.rdezdsdt. A
K6pviselo+estiilet a 263/201 7. ( Z l l Kt. sziimti hatdrozatdban itgy danrctt, hogt a
Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormdnyzat es az IKARUS Budapest Sponegyeitilet
kcizdtt ldtrejott haszniilati szerzod6st kdz<is negegyezdssel 2017. december 3l-ei hatrillyal
meg kfv6nja sztntetni. A testiilet felhatalmazott a szerzodds megsztintetdsehez sziiksdges
megrillapodiis aldirrls6ra, melyben az IKARUS Budapest Sportegyesiiletnek vdllalnia kellett,
hogy amennyiben a hasznosit6sra vonatkoz6 pitlytnatot nem o nyeri meg, tigy az ingatlant a
dtintdshoz6 err6l sz6l6 hatdrozatainak kdzhezvdteldt kdveto 30 napon beliil kitiriti, mely
hat6map elniulasztasat kdvetoen kdtbdr kik6tdse is sztiksdges.
Az Onkormiinyzar 6s az IKARUS BSE kciz<itt ldtrejdtt haszn6lati szerzodds kozris
megegyezdssel tcirt6no megsztintet6sdre sz6l6 nregiillapodiis 2017. augusztus 3l-dn akifriisra
keriilt. A kotbdr dsszege havonta I .000.000 Ft+ 6fa osszegri.

Ugyanezen til6s6n a testtilet tgy d6ntcttt, hogy a Budapest F6v6ros XVI. keriileti
Onkormdnyzat ds a Kertvdrosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemelteto Kft. kdzdtt, a Budapest XVI.
keriilet Biitony utca 1-3. szdm alatti, 10685412 hrsz-ri ingatlanon rill6 fut61blyos6, lel6t6,
terasz, mriftives sportprilyrik b6rbeadiisiira ldtrejcitt szerzoddst kdzris megegyezdssel 2017.
december 3l-ei hatr{llyat meg kiv6nja sztintetni.
A Kertviirosi Sportldtesftmdnyeket Uzemelteto Kft.-t a hatiirozatban foglaltak szerint
djdkoztattam a d6ntdsr<jl, a szerz6dds k<izds rnegegyezdssel tdrtdn6 megsztintet6sdrol sz6l6
meg6llapod6s pedi g szintdn aldf r6sra keriilt.
Ennek megfeleloen a testiilet a 26512017 . (VI. 2l .) Kt. sz6mri hat6rozat6ban d6ntdtt ar6l is,
hogy a Budapest Fovdros XVl. kertileti Onkormanyzat es a Kerlviirosi Sportl6tesftmdnyeket
Uzemelteto Kft. kdzdtt hatrilyban levo k<izszolgrittatAsi szerzoddst m6dositani kivanja. a

szerzodds soron krivetkezo 2017. december 31-6t megelozo m6dosit6sa sor6n k<iziis

megegyezdssel 2017. december 3l-ei hatrillyal oly m6don, hogy a toviibbiakban a Budapest,
XVI. keriilet, Britony u. 3., Budapest, XVI. kertilet, Margit u. 147., illetve Budapest, XVI.
kerijlet. Lotdr u. 4. szdm alatti 106854/l hrsz-i ingatlanra ne terjedjen ki a Kft.
kcizfeladatelkit6si tev6kenysdge.

A fenti szerzodds m6dositiist kovetoen sziiksdges a Kft. alapit6 okirat6nak ennek megfelelo
m6dositAs6nak akiinisa 6s az ingatlannak a Kft. telephelyei kdztili tdrl6se. Ez20l7 . december 3 1-

e utiin eseddkes.

Ugyanezen a testi.ileti iildsen az ingatlanok egyiittes, egysdges hasznositrisiit hatiirozta el a
testtilel nlikor a 26612017 . (Vl. 21 .) Kt. szrimri hat{rozata alapjrin ugy dont6tt, hogy a

Budapest XVI. keriilet B6tony utca 1-3. sziim alatti. 106854/2 hrsz-ri ingatlan valamint a

Budapest, XVI. kertilet, Bdtony u.3., Budapest, XVI. kertilet, Margit u. 147., illetve
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Budapest, XVI. kertilet, Lotdr u. 4. sz6m alatti 106854/1 hrsz-ri ingatlan haszndlat6ra 2018.
januar l-jdt61 kezdodoen l0 dves l.rasznosit6si idotartamra pdlydzatot kivdn kiimi a Nordeven
Investment Kft. valamint a Felikon Kft. javdra az ingatlanon fennrlll6 korliitozott hasznrilati
jog6nak, valamint a Magyar Labdarrlg6 Szcivetsdggel kdtdtt egyiittmtkdddsi
megdllapod6sokban fbglalt 0nkormrinyzatot terhelo kdtelezetts6gek, valamint az ingatlar.rok
tulajdoni lapjdn a ptlyazal kiirdsakor ldtezo kdzszolgAltat6kat illet6 jogosultsrigok
figyelembevdteldvel. (1. sz6mir mell6klet)

A piiyinat kiir6s feltdteleinek e loterj esztds6re a K6pviselo+esttilet 2017. szeptember 30.-ai
hatiiridot hat6rozott meg.

A Budapest XVI. kertilet, B6tony utca l. sz6m alatti, (lstvdn kirrily utca 24., L6t6r utca 2.)
f06854/2 hrsz-ri ingatlan a vagyonkataszterben korldtozottan forgalomkdpes vagyonk6nt
nyilv6ntartott, tulajdoni lapon kivett sporttelep, 50000 m'z teriiletti. A tulajdoni lap III/1.
sorszdmon a Budapesti Elektromos Miivek jav6ra villamos berendezds elhelyez6s6t biztosit6
haszn6lati jog bejegyzds, III/6. sorsziimon az ELMIJ Hllozati Kft. javdra, 804 m'z teriiletre,
VMB- l 9412009 szrLmon vezetdkjog bejegyz6s, III/7. sorszrimon az ELMTJ H6l6zati Kft.
javiira. 8 m2 ter[.iletre, YMB-6712012 sz6mon vezetdkjog bejegyz6s keriilt bejegyz6sre.

Az onkormrinyz at ezen a sportingatlanon az elmrilt idoszakban nagyon sok fejlesztdst hajtott
vdgre. A 2010. €vben [j beruhiiz6sban 3,18x78,8 mdter fut6folyos6t, ll28 m'? dpiiletet ds

I6pcsot. az dptilet tetejdn elhelyezkedo 977 m'! lelat6{eraszt 6pitett, a 2011. dvben rij
szintetikus boritris[ prilyrit, a pdlya melletti diszkosz ds kalapiicsveto helyet 6pitett, a 2012.
dvben miiltves tribbfunkci6s prilyAt alakitott ki, 2012. szeptember 6-6n, a Magyar
Labdartg6 Szovetsdg (tov6bbiakban: MLSZ) beruhdziisdban, 70 m xlll m nagysiigri
mtiftives futballp6ly6t alakitott ki.

Az Onkormdnyzat K6pviselo-testiilete 251l2013. (VI. 26.) Kt. hatrirozatiiban hozziijdrult
ahhoz, hogy az IKARUS Budapest Sportegyesiilet az Onkorm6nyzat tulajdon6t kdpezo 1165

Budapest, Biitony utca 1-33. sz6m alatti, 106854/2 hrsz-ri ingatlanon a megl6vo
k6nnyi.iszerkezetes raktSrdpiilet melld, saj6t kdltsdgen 90,96 m'? alaptertiletii atldtikai
eszkcizt6rol6t dpitsen. Az IKARUS BSE az 6pitm6nyt is a 2007. jrlnius I I -dn kelt
haszonbdrleti szerzodds fenndlkisdig haszniilhatja, mely jogosultsiig a szerzod€s 2017.
december 3 I -dre ttirt6no megsziintetdsdvel n.regszt.int.

Az ingatlanon tal6lhat6 egy korribbi szolgrilati lak6s 6ptilet is. Az 6piiletben elektromos
almero tal6lhat6.
Az 10685412 hrsz-ri ingatlanon az elektromos, viz, gitz, csatorna- hril6zat kidpitdsre keriilt.

A Budapest XVI. keri.ilet, B6tony utca 3. szrim alatti, (Margit utca I 47., L6tdr utca 4.)

106851/l hrsz-ri ingatlan a vagyonkataszterben korl6tozottan lorgalomkdpes vagyonkdnt

ny ilviintartott, tulajdoni lapon kivett sportlelep. 34226 m'teri.iletli. A tulajdoni tap III/1.
sorszanion a Budapesti Elektromos Miivek javdra villamos berendezds elhelyezdsdt biztosit6
haszniilati jog bejegyz6s, III/7. sorsz6mon az ELMU Hril6zati Kft. javdra, 131 m2 teriiletre,

VMB-194/2009 sziimon vezet6kjog bejegyzds, III/8. sorszdmon az ELMU H6l6zati Kft.
jav6ra. 10 m'? teriiletre, VMB-134/2009 sz6mon vezet6kjog bejegyz6s, III/13. sorszdmon az

ELMU Hrl6zati Kft. javrira. 84 m2 teriiletre, VMB-6712012 sziimon vezetdkjog bejegyzds

kertilt bejegyz6sre.
A 106854/1 hrsz-ri ingatlant 2018. december 31. napjdig terjedo hatdrozott idotartamra sz6l6,

a Nordeven Investment Kft., valamint a Felikon Kfl. javara az ingatlanon takilhat6 viznyero

ktt szigor[ran vett iizemeltetdsi te iletdre, vagyis a ktt alapteriiletire ds karbantart:isi
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teriilet6re, a k[tt6l legfeljebb hiirom mdter trivolsiigban korlitozott haszn6lati jog terheli, a
melldkelt v 6zr ajz szerint.

A 2014.6prilis l-dn kelt, az onkormdnyzat es az MLSZ kdzdtt ldtrejott Egytittmtikciddsi
meg6llapodiis szerint az MLSZ beruh6z6s6ban I I 1 m x 72 m nagysitgt mrifiives
futballprily6t alakitott ki a 106854/1 hrsz-f ingatlanon.

A kdt ingatlanon , az MLSZ beruhrizrisriban megdpiilt prilyrikra vonatkoz6 k<itelezettsdgeket
tovribbra is biztositani kell. Az Onkormdnyzat kdtelezettsdget vrillalt arra. hogy a
lutballprily6t az iizembe helyezdstcil szamitott l5 6v hatrirozott ideig sportcdlt tevdkenysdg
lolytat6srlra haszniilja. Az MLSZ a pdly6kra l5 dvre sz6l6 korletozott haszn6lati jogot
szerzett.
Az 2. ds 3. szrimri melldkletben szereplo. az Onkormiinyzat 6s az MLSZ k6z6tt l6trejdtt
Egytittmukcid6si Megrillapod6sok tartalmazzirk valamennyi vellalt kdtelezettseget, feltdtelt.
(2-3. sz. melldklet)
A 201 L 6vben a Nemzeti Er6forriis Minisztdrium t6mogatiis6val megdpitett kis mrifiives
futballp6lya ingyenes hasznosit6si k6telezetts6ggel keriilt megdpft6sre, mely 5 6ves
tizemeltetdsi ido elteltdvel lejdrl, azonban a lakossrig ds az iskoldk szivesen haszniititk az
ingatlant szabadidejiik elt6ltdsdre, igy javaslom, hogy a prilydz6 koteles legyen a kis
mtifiives p6lya ingyenes, szabadidosport cdljdra tcirt6no biztositiisdra hdtkdznap 6s
hdtvdgdn legal6bb <it 6riiban, hdtkriznap ddlutdn 4, hdtvdgdn 6s munkasztneti napokon
pedig 9 6rrit6l kezd6doen.

A fentiek alapj6n javaslom, hogy az Onkormdnyzat a hatrilyos jogszab6lyok figyelembe
vdtel6vel irjon ki egyszeriisitett, egyfordul6s, nyilv6nos pLlyiuatot a Britony utca 1. sziim
alatti (lstv6n kir6ly utca 24.. Loter utca 2.), 10685412 hrsz-u. 50000 m'? teriiletfi, kivett
sporttelep megnevezdsri, valamint a Budapest XVI. keriilet, B6tony utca 3. szdm alatti
(Margit utca 117., Lot€r utca 4.), 106854/1 hrsz-'i,34226 m2 teriiletii ingatlanok ds az azon
tal6lhat6 feldpitmdnyek, dpitmdnyek, felszereldsi 6s berendezdsi trirgyak egyiittes
bdrbeadrisara. Az ingatlanok adatait az eloterjesztds 4. szdmt melldkletdben szereplci tulajdoni
lapok, mig a nagy irt6kti, az Onkorm6nyzat tulajdoniiban ritl6 eszk<jzok list6jrit az

eloterj esztds 5. mell6klete lartalfiazza.

Ingatlanok nag"v.'sdga

10685412 hrsz-ri. 50000 m'! teriilet kivett
sporttelepen tdvo 3.18x78,8 m6ter fut6folyos6,
I128 m'? 6piilet ds ldpcso, az dptilet tetejdn

elhelyezkedo 977 m2 [e[6t6-terasz, a volt
szolgiilati lakris dptilet, a szintetikus boritAsir
p6lya, a p6lya melletti diszkosz 6s kalap6csveto

hely, a m(rfiives tobbfunkci6s p6lya, a parkol6,
az MLSZ beruhiizdsdban 6ptilt mritiives
futballp6lya.
106854/l hrsz-t, 3.4226 m'? kivett sporttelepen
levo az MLSZ beruhriziis6ban 6piilt nitittives
lutballprilya.
az ezeken talrlhat6 az Onkorm6nyzat
tulajdonriban all6 a melldkletben takilhat6

indul6 b6rleti dij m6rt6ke

745.000,- Ft/h6+Afa, azaz brutt6
9,16.150,- Ft/h6

lelszereldsi ds berendezdsi ak



.+

A minimrllis b6rleti dij 745.000,- FVh6+Afa, azaz brutt,6 946.150,- Ft/h6 melyet havonta
kell pdly6zrinak megfizetni szimla ellen6ben.

Az 6vad6k iisszege: 3 havi b6rleti dij, azaz brutt6 2.838.450,- Ft.

B6rlet id6tartama: 2018. janu:ir l-t6l 2027. december 3l-ig, l0 6v hat6rozott id6.

Az 6ves bdrleti dijat a B6rbead6 a Bdrto ktilcin hozzi4iruliLsa ds a szerz6dds m6dositiisa
nilktil. minden dvben - a tiirgydv januiir l. napjrit6l kezdodo hatrillyal - feliilvizsgrilja ds

megemeli legfeljebb a t6rgydvet megel<iz6 dvre a KSH iital kdzzetett infl6ci6s iirindex
drtdk€vel. Elso alkalommal 201 9. janurir 1-tol.

A bdrleti dij nem tartdlmazza az Ingatlanok, az azokon tal6lhat6 feldpitmdnyek 6s a
futballprilya tizemeltetdsdvel risszefiiggo kdztizemi 6s egy6b az ilzemeltetdssel dsszefiiggo
kdlts6geket. A kriztizemi dijakat a nyertes pdly6z6 kdteles saj6t kdltsdgdn kiegyenliteni, a
kiiziizemekkel saj6t nevdben szolgriltatiisi szerz6ddst kcitni.

A pdlviiz6k krire:
Pdlyivatot kiz616lag az akibbi szervezetek ny[rjthatnak be:
Mrik6do, a sportr6l sz6l6 2004. 6vi L tdrveny alapjiin l6trehozott nyilvdntartdsba vett
sportszervezetek.
Kizitr6lag olyan szervezetek prily6zhatnak, akik legaldbb 2010. janu6r 1-je 6ta mrikcidnek.
A szervezet legyen Magyarorsz6gon bejegyzett nemzeti sportszdvetsdgek egyikdnek tagja, ds

az 6ltaluk szervezett versenyrendszerben szerepeljen, melyet az adott nemzeti sportszdvetsdg
6ltal ki6llitott igazol6ssal bizonyit, valamint mrjkcid6se feleljen meg a sportr6l sz6l6 2004. €vi
I. tcirvdny, valamint a sport tertiletdn k6pesitdshez kdtott tevdkenys6gek gyakorlas6hoz
sztiksdges k6pesitdsek jegyzdkdr6l sz6l6 15712004. (V. 18,) Korm. rendelet eloirrisainak.

Az ingatlanokra csak a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. dvi CXCVI. tv. 3.$ (l) bekezdds l.
pondriban meghatiirozott 6tl6that6 szervezetek prilyrizhatnak.

Az ingatlanok kozmii elLitrisa: elektromos 6ram, gitz, viz, csatorna,
K<jzmii 6riik: gAz fom€ro6ra, elektromos fomdro6ra, lovizm6r6 6ra, elektromos mell6kmdro
6r6k (hitelesek ds nem hitelesek).
Az ingatlanok civezeti besoroliisa: IZ-XVIlSP

Jelenleg az ingatlan hirinyos mriszaki 6llapotban van. Ennek a rendbehozatala ds megfelelo
mtik<idtetdsre alkalmas 6llapotra tci116no kialakit6sa a nyertes prily6z6 feladata.

A nyeftes pitlyttz6 viiaszt6sa szerint, a tulajdonos elozetes j ovdhagyrisrival vdgezhet

beruhdzrlst, dpitdsi, 6talakit6si munkrikat, de ennek kdltsdget az 0nkormdnyzat nem kciteles

n.regt6riteni vagy b6rbesz6mitiissal kompenz6lni.

Az Ingatlanok sportcelu haszr.rosit6,sara vonatko26 kcitelezettsdgek

A nyertes prilyriz6 kciteles az ingatlanokat, a ldtesftmdnyeket [rgy haszndlni, hogy az
biztositsa a sport utdnp6tl6s nevelds€t, diriksport rendezv6nyek, versenyek
lebonyolitdsdt.
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a A nyertes prily6z6 kriteles biztosftani versenysport rendezv6nyek, valamint ktildnbrtzo
szabadid6sport rendezvdnyek. versenyek szervezds6t, lebonyolitrisiit. A szabadid<isport
tekintetdben elsosorban a XVI. keriilet lak6i szrimiira kdteles ingyenes sport;lesi
lehet6s6get biztositani dvente l5 elore meghirdetett napon, 8 6rriban.

A nyefles prilydz6 kdteles gondoskodni a lekeritett teriileten beliil a zdldfeliilet
fenntartrisrir6l, a fiik kezel6s6rol, a burkolatok sikossdg-mentesitdsdrol, ds a teriilet
tisztiintart6sar6l. A sikossiig-mentesitds sor6n a nyertes pAly6z6 kdteles
k6rnyezetkfmdlo anyagot hasznalni. A nyertes p6lyiiz6 k6teles az ingatlanokat
kririilvevci jiirda sikossdg-mentesitds6rol ds a z<ild tertilet tiszdntartasar6l
gondoskodni.

A nyertes pdlydz6 kotetes a sportpiilyiik kertdszeti I'enntartris6t folyamatosan vdgezni, a
sportprilyrit 6vezo, kdzteriileti zcjldsdvot kasziilni, a keletkezett hulladdkot -
amennyiben erre alkalmas - helyben komposztrilni, a fennmarad6 hulladdkot sajAt
kdltsdgen elszrillitani, a megldvo fdkat gallyazni.

A nyertes prily6z6 koteles gondoskodni valamennyi helyis6g 6s kiemelten a
vizesblokkok ds vizes helyisdgek megfelel<i tisztasiig6nak biaositiis6r6l,
karbantartiis6r6l, a kisjavit6s stirgos elv6gzis6rol, melyet a bdrbead6 negyed6vente
ellerioriz.

Nyerles p6lyriz6 gondoskodik

az ingatlanok 6s az azokon taLilhat6 minden feldpitm6ny ds ldtesitmdny. ds az ezekben
takilhat6 eszk<izcik karbantartdsrir6l. a haszn6latb6l elodllo elhasznril6dris
eredmdnyekdppeni p6tl6s6r61 ds cserdjdrol;
az ingatlanokban takilhat6 g6pdszeti berendez6sek karbantartdsrir6l, p6tl6sriLr6l ds

cserdj6rol;
a 10685412 hrsz-ri ingatlanon talilhat6 feldpitm6nyek nyikiszrir6inak, burkolatainak, 6s

valamennyi feltiletk6pz6s6nek karbantartrisdr6l, javit5s6r6l, kisebb p6tl6sdr6l,
feltj it6sAr6l, cserdj drol;
a helyisdgekhez vagy dpitmdnyekhez tartoz6 t.izlethomlokzat, vdd6-, eloteto, emyos
szerkezet, biztonsrigi berendezesek karbantartdsiir6l, az ingatlanban folltatott
tevdkenys6g k<jrdben felmeriilo feltjitdsr6l. p6tlesr6l, illetoteg cserdrol;
az 6piilet olyan kcizponti berendezdseinek karbantartiis6r6l, amelyeket a Nyertes
piiydzo kiz|rolagosan haszn6l, illetoleg tart tizemben, az 6piilet(ek), toviibbii a k<izcis

haszniilatra szolgril6 helyis6gek ds teriilet tiszt6ntart6srir6l, megvildgitrlsrir6l,
tev6kenys6g6vel cisszeftiggo - nem hiizlartrisi - szemdt elsz6lli6sAr6l.
A nyertes prilyriz6 lelel6ssdge kiterjed a szerzodds megktit6sdt kdvetoen az dpiiletek ds

tereptiirgyak kiviil-beliili technikai-muktjd6si megfelelosdg6re. A nyertes p6lyriz6
vritlalja, hogy az esetleges meghibrisoddsokat, vagy nem megfelelo miiktiddsir
trirgyakat. melyeket a szerzridds alapjan birtokba vesz javitja, javittatja. megfelelo
technikai is mtikciddsi rillapotba hozza a sajrit kdltsdg6n az Onkormrinyzat feld

mindenf6le tdritdsi ig6ny ndlktil.

A nyefies pdlydz6 kdteles nyilvantartdst vezetni, ktilcin fetk6rds n6lktil a besziimol6t
dvente egyszer elk6szfteni, 6s azt az 0nkormdnyzatnak ritadni az aldbbiak16l:
r' lebonyolitottrendezv6nyekr6[,
/ iizemeltetdskciltsegeirol.

a

a
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/ elv egzett karbantartrisi, fehij itrisi munkrik6l,
/ valamennyi olyan tevdkenysegrol ds pdnzi.igyi leljesitdsrol, amely feladatainak

teljesf tdsdre vonatkozik.

A nyefies pdlydz6 az Ingatlanok egy rdszdt az Onkormdnyzat elozetes
hozzajiruliLsival albdrletbe adhatja. Erre vonatkoz6 szerzodds 6rwdnyessdgdhez annak
ir6sba foglal6sa sziiksdges.

A bdrleti jog, vagy am.rak rdszdnek dtruhiiziisa az Onkormdnyzat iriisbeli engeddly6vel
tdrtdnhet a mindenkori hatiilyos 6nkormilnyzati rendelet eloir6sai szerint.

A nyertes prilyriz6 k6teles az ingatlanokra lelelossdgbiztositrist kotni

Az ingatlanok teljes teriilet6n beliil bekcivetkezo b6rmely k6resemdny esetdn a
helyre6llftdsi kdtelezettsdg, illetve a felel6ssdg teljes mdrtdkben kiziir6lag a
Nyertes pdlyiiz6t terheli. Ezt beszrimitani nem lehet.

A nyertes pdlydz6 k6teles
haladdktalanul helyreiillitani.

AZ Ingatlanokban keletkezett krirosodrisokat

A nyertes p6lyriz6 kdteles sajat kdltsdgdn gondoskodni a futballprity6k 6rzdsdrot,
vddelm6rol.

A nyertes pdlyriz6 tudomiisul veszi, hogy a 106854/l hrsz-ri ingatlant 2018. december
31 . napjriig terjedo hatiirozott id<jtartamra sz6l6, a Nordeven Investment Kft. valamint
a Felikon Kft. javdra az ingatlanon tal6lhat6 viznyero ktt szigoruan vett iizemeltetdsi
tertiletdre, vagyis a ktt alaptertiletdre ds karbantartrisi teriiletdre, a kirtt6l tegfeljebb
hiirom mdter t6volsiigban korliitozott haszn6lati jog terheli.

Nyertes prilyriz6 ismeri az ingatlanok tulajdoni lapj6n a piiyhzat kiiriisakor ldtezo
kcizszol96ltat6kat illeto jogosults6gokat.

a

a

Az Ingatlanokon a Magyar Labdart96 Szdvetsdg (mint Beruhdz6) kett6 mu{iives futballp6lyrit
dpitett. Az 0nkormiinyzat kcitelezetts6get vdllalt arra, hogy a futballpdly6k iizembe
helyez6stol szamitott 15 6v hatdrozott ideig sportcdlt tevdkenysdg folytat6s6ra haszn6lja,
illen'e hasznosftj a a Magyar Labdarrig6 Szcivetsdggel ktizcisen.

A nyertes palyitzot az esetleges kdziizemi kdltsdgeken f'eliil a mr-ifijves futbaltprilydk
iizemeltetdsi joga feidben az alir};bi kdtelezettsdgek terhelik:

Nyertes piilydz6 tudomisul veszi ds v6llalja, hogy a miifiives futballpdlya
szabrilyszeni mrikodtet6se, karbantart6sa, tizemeltet6se valamint a bdrleti
szerz6d6s id<itartama alatt a futballpiily6k jogszab6lyoknak 6s a biztonsiigos,
balesetmentes iizemeldshez sztiksdges ritlagrinak biztosit6sa az o felelclss6ge 6s

kcilts6ge. A futbatlprilyrik teljes kdrii tizemeltetds6rol 6s karbantartdsiir6l a nyertes
prilyriz6 kciteles saj6t k6ltsdg6n gondoskodni azzal, hogy a feltjitAs k6ltsdgei -
amennyiben nern az elmulasztott karbantartdsi kdtelezettsdgbol dllnak ekj -

beszrimithat6ak a bdrleti dijba a nyertes prilydzo es az Onkormiinyzat elozetes
megrillapoddsa alapjdn. Az Onkormrinyzat a b6rlet fenn6lliisa alatt eszk<izp6tkist
6s fel{ijft5st nem vdgez, ez a nyertes p6ly6z6 feladata 6s k<ilts6ge.

o
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o Nyeftes pdlydz6 v6llalja, hogy az MLSZ riltal kijekilt szakmai szervezeti
egysdggel, illetve koordiniitorral - elsosorban, de nem kizir6lag az MLSZ 6ltal
kijelrilt szakmai kapcsolattarl6 [tj6n - egyiittmiikddik, biztositia a reszvetelt az
MLSZ 6ltal szervezett relevdns kdpzdseken. Az MLSZ az |ltala szeryezett
programokhoz (els6sorban Bozsik program ds szabadido futball) kapcsol6d6an
jogosult a futballp6ly6k ingyenes haszndlatdra a nyertes pirlyitzoval egyeztetett
idopontban. Az MLSZ a prilyrik haszniilatira vonatkoz6 igdny6t a tervezett
program idopontj6t 15 nappal nregelozoen koteles bejelenteni. Az MLSZ dltali
kizrir6lagos hasznosit6s maximdlis idotartama dvente 20 nap. Nyertes ptrlyizo az
MLSZ ds az Onkonndnyzat riltal k6fi, a futballprilyrin szervezett
tevdkenysdgekhez ds aktivitdsokhoz kapcsol6d6 adatszolgdltatiisokat teljesiti.

A nyertes prilyriz6 tudomrisul veszi, hogy az MLSZ 6s az Onkormdnyzat
rendelkezik a mrifiives futbatlprily6k teriiletdn takilhat6 rekldm cdhi ktils6 ds belso
pat6nkfeliiletek/keritdsfeli.iletek hasznosf tiisi jog6val.

c

o

a

a

Nyertes pdlyriz6 ezen feliil kdtelezettsdget viillal arra, hogy az iskolai ds dieik-,
f<iiskolai-, egyetemi sportesemdnyek (elsosorban labdanlgris), szabadid6sport
esemdnyek (elsosorban labdarrigris), mris kdzdssdgi cdhl - kiilOncisen: kulturilis,
turisztikai - esemdnyek lebonyolitisa cdljrib6l naponta a mrifiives futballprilyrik
iizemidejdnek legaldbb 20%o-6ban 6s dvente tegakibb l0 nap ingyenesen vagy
kedvezmdnyes dron hasznositja. Felek jelen rendelkezdst ldnyeges szerzoddsi
felt6telnek tekintik, melynek megs6rtdse kiilcindsen srilyos szerzod6sszegdsnek
minostil.

A rekliimfeltiletek karbantart6sdr6l 6s javitris6r6l, annak a rekl6m elhelyezdsdre
val6 alkalmassiig6r6l, a rekl6moz6k leld fennrill6 k6telezettsdgek teljesitds6r6l az

MLSZ ds az Onkormdnyzat gondoskodik a k6zottiik ldtrejdtt meg6llapodris
alapjdn, melyet a nyefies p61y6zo ilyen irdnyri felhiv6s eset6n lehetovd tesz, illetve
amennyiben ilyen munkrilat v6lik sztiksdgess6, an6l az Onkormrinyzatot drtesiti.

Nyertes prilydz6 lelel az6rt, hogy a futballprily6k a pdlydzat alapj6n megkcitdtt
szerzodds fenn6ll6s6nak e96sz tartama alatt - rendeltetdsszerti, szerzod6sszerii,
biztonsagos 6s balesetmentes haszniilatra alkalmasak, 6s egydbk6nt is
meglelelnek a piilydzatban vrillalt eloiriisoknak.

A k6rveszdly - az Onkormdnyzat vagy az MLSZ riltal sziinddkosan, vagy
sulyos gondatlans6ggal okozott kdr kiv6tel6vel - a nyertes prilyiz6t terheti.

A prilyriz6k megismerhetik a pilydzat melldkletdben szerepl6 az MLSZ-el kdtott

szerzoddseket. melyek esetdn az abban foglalt az tizemeltetdssel dsszefiiggo minden egy6b

kotelezettsdget is vdllalniuk kell. Ezen kivtil p6lyriz6knak vrillalniuk kell, hogy a kis mriftives
p6lya ingyenesen, szabadidosport cdlj6ra h6tkciznap 6s hdtvdgdn legaLibb <it 6r6ban.

hdtk<iznap ddlut6n 4, h6tvdg6n 6s munkasziineti napokon pedig 9 6rdt6l kezdodoen

biztositja a Iakoss6g ds a keriileti riltaliinos iskoldk sziim6ra.

Az onkorm6nyzat vagyon6r6l 6s a vagyontiirgyak l'eletti tulajdonosi jogok gyakorl6srir6l

szol6 2412009. (Vl. 25.) rendelete alapjAn
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16. $
(3) A r ll;r ft 11 or alomk' t1 e lidegenirdsdrdl, megterheldsdrdl,

gazdasdgi tdrsasrigba, nonprofit tarsasdgba, egg,,esiiletbe tortdnd bevitelir6l, illene egydb
mddon firtdnd hasznositdsdr1l - a (4) ls (10) hekezddsekben valamint a 19. $-ban is a
22 S (5)-(8) bekezddsdben, valctmint a 26-26/8. $-ban foglaltak kivdtel6el
drtd khat drt6 I ftietlel le]Uil q Kdpv ise l6-te sttile t dAfi .

(4) A torzsvagton hasznositdsdra vonatkozd szerziidds megkotdsdr\l, a (9)-(10) bekezdisben,
valamint o l9 i (9)-(10) bekezddsdben valamint a 26-26/8. $-ban foglalt kivdtellel

a) amennyiben o vaglont(irgl hasznositdsrira irdnyul6 szerzddds idftartama az ot
dvet nem haladja meg, a Gazdasdgi ds Pdnztigti Bizottsdg a polgdrmester egyetdrtdsdvel
dant.

b) dt dvet meghalad1 iddtartamra lortind szerzddds megkatdsdrdl a Kdpvisel1-
testiilet dtint.

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 I . dvi CXCVI. tdrvdny

11. $
(10) A nemzeti vogton hasznositdsdra vonatkoz1 szerz6dds csak termiszetes szemdllyel vagt
ittldthati szerwzettel kathet6. A hasznositasra irdnyuli szerzddis hatdrozatlan vagy
legteljebb I5 dves hatdrozott id6re kothet6, amely id6szak egt alkalommal legfeljebb 5 dwel
meghosszabbit1 obban az esetben, ho o hasznos[tdsra jogosult valamennyi kotelezettsdgdt
sze rz6 dd s sze riie n, kdse de le m nd lkiil te lj e s [te t te.

(16) TArvdnyben, valamint a helyi Ankormdnyzal tulajdondban dll6 nemzeti vag)on
tekintetdben firvdnyben vagt a helyi ankormdnyzat rendeletdben meghatdrozott drtdkhatdr

feletti nemzeti vagtont hasznositani - ho torvdny kivdtelt nem lesz - csak versenyeztetis titjdn,
az asszessdgdben legel6nyasebb ajdnlotot tevd rdszdre, a szolgltltatds ds ellenszolgdltatds
ir t d kar dnyo s s dgdva I I e he t.

K6rem a Tisztelt
sziveskedjen.

K6pvisel6-testiiletet, hogy itz ekiterjeszt6s t/rrg.v*riban diinteni

Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete
a Budapest XVI. kertilet. Bdtony utca l. sz6m alatti (lstv6n kir6ly
utca 24.. Lotdr utca 2..). 10685412 hrsz-tr, 50000 m'? teriiletii, kivett
sporttelep megnevezdsii, valamint a Budapest XVI. keriilet, Britony
utca 3. sz6m alatti (Margit utca 147., L6tdr utca 4.), 106854/1 hrsz-
t, 34226 m' teriiletr.i ingatlanok hasznilatdra 2018. janurir 1-j6tol
kezd6d6en 10 6ves haszr.rositiisi idotartamra p6ly6zatot ir ki, a

Nordeven Investment Kft.. valamint a Felikon Kfi. jav6ra az

ingatlanon 1'enn6ll6 korldtozott hasznrilati jog6nak, valamint a
Magyar LabdarLig6 Szovets6ggel kdtott egyiittmtikdddsi
rnegiillapod6sokban foglalt Onkormdnyzatot terhelo

kdtelezettsdgek, valamint az ingatlanok tulajdoni lapjdn a pt yizat
kiir6sakor ldtezo kozszolg6ltat6kat illeto jogosultsrigok

figyelembevdteldvel. az eloterjesztdsben tbglalt valamennyi
lelt6tellel.

A Kdpviselo-testiilet felkdri a PolgSrmestert az eloterj eszt6sben

szerepl6 felt6telekkel a piiyazat kiir6srira.

k

Hatdrozati iavaslat:
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Budapest, 2017. okt6ber 8

Hatrirido: 2017. okt6ber 30.
Felelos: Kor drcs Peter polgarmester
(Ellogadrisa egyszerti sztitcibbsdget i gdnyel)

/,

Kovhcs P6ter
polg6rmester

Ldttam

Aircsin Ldszl6
jegyzo [^,

Tirryal6sra kijeltilt Bizottsrig: Kulturrilis 6s Sport Bizotts:ig
Gazdasdgi 6s P6nziigyi Bizotts6g

(

t^ ?

Az elrircrje.sztds melli klerdt kdpezi;

| . 26612011 . (VI. 2l .) Kt. sz6mri hatdrozata
2-3. EgytttmLikoddsi me96llapod6sok
4. Tulajdoni lapok
5. Bdrbeadand6 nagy 6rtdkii t6rgyi eszkdzcik



l. .tz , irtc-tt <-L/<l

XVI kct Polgdrrr rr,steri Hivatal

Z^CQBUDAPEST FoVAROS XVI, KERU

Ancsin Ldszl6 sk.
jegtzd

A kivonat hitel6til:

J,, S"[--\

(
'{ .,..,...rC rn€{.

KIV E0rrlm:

a 2017 . jinius 2l-6n (szerddn) a Budapest XVI. kerilleti Polgdrmesteri vatal nagytermdben
(1 163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 18.) a Budapest F6v6ros XVL kerUleti
Onkormdnyzat K6pvisel6-testllete 8. sz6mri iildsdn k6sziilt jegyz6kdnyvb6l.

NAPIREND: 15. Javaslat a Budapest XVI. kerr.ilet Bdtony utca 1-3. szdm
alatti, 106854/1 €s 106854/2 hrsz-ri ingatlanok haszn6lat6nak
rcndezdsdre
El6terieszt6: Kov6cs P6ter polgrlrmester

A ROZAT:
26612017 . (Vr. 21 .) Kt -Budapest F6vdros XVl. kertileti Onkormrinyzat K6pvisel<1-

testr.ilete rigy d6nt, hogy a Budapest XVI. keriilet Betony utca
l-3. sz{m daxi,10685412trsz-f ingatlan valamint a Budapest,
XVI. keriilet, BStony u. 3., Budapest, XVI. kertilet, Margit u.
147., illetve Budapest, XVI. kertilet, Lotdr u. 4. szim alatli
10685411 hrsz-f ingatlan hasandlatara 2018. janulx 1.jetbl
kezd6d6en 10 dves hasznositasi id6tartamra palyiuatot kwAn
kiimi a Nordeven Investment Kft. valamint a Felikon Kft.
javfua az ingatlanon fenndll6 korl6tozott haszn6lati jog6nak,
valamint a Magyar Labdarug6 Szdvets6ggel kdtdtt
egyiittmiiktid6si meg6llapod6sokban foglalt Onkormanyzatot
terhei6 ktitelezetts6gek, valamint az ingatlanok tulajdoni
lapj{n a pLlyLzat kiirdsakor lltezo kdzszolg6ltat6kat illet6
j ogosults6gok fi gyelembev6tel6vel.

Haldridii; 20 1 7. szeptember 30.
Fc1c16s: Kov6cs Pdtcr polgilrmester

kmf.

Kovdcs P6ter sk
polgdrmester

o
dr. Sulcz

jegtzdi knbinetvezetd
Budapest, 2017 . }inius 22

Felk6ri a Polgdrmestert, hogy a p lyLzat kiiras felt6teleit
a szerz6d6sek megsztintet6sdr6l s2616 megrillapodasok 6s

szerz6d6s m6dositasok aliiriLs t kdvet6en terjessze a

K6pvisel6-testiilet el6,

(15 igen, 0 nem,2 tart6zkodris)

I

.:i
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amel1, a sportrdl sz6l6 2004. dvi l. l1rviryban nreghat(irozou Onkonndnyzati feladatok hardkony
e I ldtds dn a k ci lj a b 6 I j It t t I I tre e gy.t! s zrd I a

Megnevezds:
Szdkhely:
Kdpviseli:
AdSszdma:
Szimlasz{ma:
S zAml av ezet6 pdnztfi €zele

(a tov6bbiakban: MLSZ), mdsriszrdl

Hivatalos n6v:
Szdkhelye:
K6pviseli;
Ad6szima:
Szttmlasz ma:

IGYUTTMUKODIsI MEGALLAPoDAs

Magyar Labdarrigri Sziivets6g
1112 Budapest, K|nai tt 2lD
Dr, Vdgi Mdrton Gcll6rt
1.902084

JOGI IROI)A

201? )CIL 12.

XVl. |(cr. Polgdrmestarl Hiva{.at
*l

lt, FFM I2
.,.(,!) moll

Etdtra&nx(X O11.
e

€rArtr'

Budapes
1163 Budapest, Havashalom u.43.
Kovdcs P6ter polgdrmester
15735791-2-42
OTP Nyrt. 1I784009-15s16006

(a tov6bbiakban: 6nkormdnyzat) kozltt az alibbi feltetelekkel.

Preambulum

Felek megrillapf tjrik, hogy:

a sportr6l sz6l6 2004.6vi l. tdrv6ny (a tbv6bbiakban: Sporft<irv6ny) 55. $ meghatirozza az
cinkorm6nyzatok sporttal kapcsolatos feladatait;

MLSZ a lobdnrirgris ctrutdgiai fcjlcszt6si koncepciojdhoz illeszkedij sporttejl€szt6si
programot dolgozott ki, melynek keretdben az dnkorminyzatokkal egyiittmi.iktidve
futballp6lylkat kiv6n l€tesiteni orszigszerte;

az egyiittmtiktidds a helyi onkormiinyzat ,ltal ell6taird6, sporttal kapcsolatos
kdzfeladatirhoz kapcsol6dik, melynek megval6sit6s6r6l az MLSZ gondoskodik az
A lapszabily6ban meghat6rozott kotelezetts6gdnek megfelekien.

MLSZ igdnybe kiv6nja venni a t6rsasegi ad6r6l 6s az osztal|kad6r6l sz6l6 1996. 6vi
LXXXI. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Tao tv.) 22/C. $ szerinti lrtv6ny-csapatsport timogatest;
orszagszette beruh6zrlsokat eszkdzdl futbaltprilyrik kialakitesdra. feltjit6srira 6s viillalja a

t6mogatott beruh6zis r6v6n tizembe 'helyezett labdarrig6prilyrik 15 6vi hat6rozott
id6tartamI sportc6hi hasznosit6s6t aTao tv.22lC. $ (6) bekezd6s6ben foglaltak szerint.

a t6mogates ig6nybev6tele olyan l6tesitm6nyek kialakit6s6ra, fehijitesfua irinyulhat,
amelynek alapvet6, kOzvetlen 6s kiz616lagos rendeltetdse, hogy a sportr6l sz6l6 ttirv6nyben
me ghat6rozott sporttev6kenysdgre hasznSlj6k.

.\
\ Lu- ' 1t9\l .o\-_

jogszab6lyhnn foglalt is 6nk6nt vrillalt sporttal kapcsolatos dnkorminyzati felodetoknak az
MLSZ 6ltal kidolgozritt sportfejleszt6si program megval6sftris6val tort6n5 ellet6siban a
jelen meg6llapodiisban foglaltak szerint k{vinnak egyt.ittmiikddni;



II. A szerz6d6s c6lja

l. Felek a jelen megdllapod6s feltiteleit a szeru\dEs c6lj6nak figyelembe v6tel6vel alakftott6k ki
es fogadtdk el.

2. MLSZ kijclcnti, hogy rCszCr6l a jelen rlcg6llapodfs c6lja az I/1. pontban meghat6rozott
Futbaflp6lya jelen szerz6d6s szarinti az Onkorm6nyzottal cgyijtt t6rtdn5 hasznosit6sa a
Sporndrvdnyben 6s MLSZ Alapszab6lyban meghat6rozott feladatai hat6kony ell6t6sa, valamint
a Tao. trirv6ny vonatkoz6 rendelkezdseiben el6lrtak teljesitdse drdek6ben.

3. Onkormiinyzat kijelenti, hogy r6sz6rol a jelen meg6llapodis c6lja a Sporttdrv6nyben
meghatfu ozott feladatai megfelel6 ell6t6sa.

III. Az egyiittmdktid6s id6tartama

2. Jelen meg6llapod6s alhlris|val Felek kifejezetten lemondanak an6l, hogy a meg6llapodAst a
halrirozon id5 lejrirta elofl megsziintessek.

3. Felek a meg6llapod6s hat6rozott id6tartaminak lej6rta el6tt legal6bb 180 nappal tergyalasokat
kezdem6nyeznek a Futballp6lya tovribbi kdzds haszniiata tbrgyirban.

IV. A labdarrig6 p6lya kialakitdsinak finanszirozdsa

Felek egyez6en rdgzitik, hogy az orszilgszerte kialakit6sra keriil6 labdarfig6 p6ly6k teljes
kivitelez6si kdlts6geit az MLSZ sportfejleszt6si programja (a tov6bbiakban: programterv)
tartalmazza, a Futballpilya l6tesft6sinek teljes brutt6 (net16 + 27%o 6fa) beruh6z6si ktilts6gdt a
jelen megillapod6s elv6lasahatatlan r6sz6t k6pezb 2. sz. mell6klet tartalmazza (a
tovribbiakban: Teljes Kdlts69). Felek megrillapodnak abban, hogy amennyiben a Teljes K61ts6g
. a Felek r6sz6rol k6,z<is megegyez6ssel - m6dositiisra keriil, l5 napon beliil ennek megfelel6en
m6dositjrik a 2. sz. mellikletet.

\
\ur
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I. A szerz6dds t6rgya

i lelek meg6llapodnak abban, hogy al 0nkormdnyzat tulajdondt k6pez6, a Budapesti
Foldhivatalnal 10685412 hdyrajzi szdrnon nyilv6ntartott, termdszetben i i65 Budapest, Bdiony
u. l. sziim alatti ingatlan- a jelen szerzddds l. szdmri meJldkletCt k6pez6 vbzrajzon megjeluir
rdszdn -miifilves futballp6lydt (a tovdbbiakban: Futballp6tya) alakftanak ki az ide vonarkoz6
jogszab6lyoknak el6frdsoknak megfelel6 Cs a rendettetdsszenl, biztonsiigos haszndlatot
biztosit6 l. oszt6lyri rrin6sdgben 6s azt az 0zembe helyez6st6l szdmltott 15 6v hat6rozott ideig
sportcdlt tevdkenysdg folytatAs6r'a a jelen megdllapod6sban foglaltak szerint egyt[t haszndlj6i
6s hasznoslti6k. Felek egyez6en r0gzftik. hogy a tov6bbiakban az lngatlan fbgalma alart a
vdzrajzon megieldlt - a Futballp6lya riltal elfoglalt - fdldteri.iletet drtik. Felek egy ezben
rdgzitik, hogy a tovdbbiakban a ,;Futballp|lya" alatt a v Azrajzon megjelolt lngatlanon vdgzel
beruhizhs eredminyekdnt ldtrejOtt Cpitmdnyr Crtik.

I. Jelen meg6llapodris az I/1. pontban meghatArozott miifiives futballp6lya az Onkorm6nyzat
r6sz6re tdrt6n6 iizemkdpes, biztons6gos 6s az ide vonatkoz6 jogszab6lyoknak megfelel6 k6sz
6llapotban (eltekintve a rendeltet6sszerii is biztons6gos haszn6latot nem befoly6sol6 6s
ut6lagosan is javithat6 jegyz6kdnyvben rdgzitett kisebb hibikt6l) tdrt6n6 jegyz6kOnyvben
rOgzitefi birtokba ad6s.it6l, ds annak az Onkormdnyzat altali dtvdtel6t6l sz6mitott 15 6v
hati{rozott id6re jdn l6tre.



Felek egyezrien rdgzitik, hogy a Futballpalya kialakitds6ra a Tao rv. 2zlc. g szerinti rdmogatds
MLSZ 6ltali igdnybevdteldvel kerulhet sor, amelyhez az MLSZ-nek dnrdsszel is rendelkeznie
kell. Az bnrtsz a 107/2011. (Vl, 30.) Korm. rendelet 4. $ (2) bekezd6s c) pontj6val
risszhangban a Teljes Kdlts6g 30%-a.

3. Felek egyez6en rcigzitik, hogy a jelen megdllapodris t6rgylt k6pez6 FutballpAlya kialakirdsa a
lritvriny-csapatspo ft t6nl,ogatls,j biztosit6 tdmogatdsi igazolds ki6llitAs6r6l, felhasznd I6s616l, a
Umogat6s elszdmokis6nak ds ellenorzdsdnek, valamint visszafizetds6nek szab6lyair6l sz6l6
107/2011 . (VI. 30.) Korm. rendelet 2. g ( l) bekezdds 9. pontj6ban rneghat6rozolt tArgyi eszk0z
beruhdz6snak minosiil.

4. Felek akk6nt rillapodnak meg, hogy Onkorm6nyzat a Futballp6lya tulajdonjog6Cft, valeminl
jelen szerz6dlsben szerzett jogok gyakorl6s6drt- beleirtve a Futballp6lya piaci alapon tdrtdn6
hasznosftasi jogit is (azY/12. es azYl13. pontban foglalt korl6toz6sokat figyelembe vdve) -
ellen6rt6ket fizet MLSZ-nek. Az ellen6rt6k (a tovabbiakban: Ellen6rt6k) m6rt6k6t Felek rigy
hatArozzdk meg, hogy az
. a Teljes Kdltsdg 30o/o-a (6f6t6l mentesen), amennyiben az MLSZ-n6l a p6lya6pit6shez

kapcsol6d6, a IV./1. pontban emlftett ,fa sz6mvitelben k<iltsdgkdnt elszdmolhat6, vagy
. a Teljes KOItsdg nett6 rdsz6nek 30o/o-a * dfa, amennyiben az MLSZ-ndl a .p|lyadpitfshez

kapcsol6d6, a IV./1. pontban emlftett 6fa sz6mvitelben nem kolts6gkdnt nem sz6molhat6 el.
igy az 0nkorm6nyzat 6ltal t6nylegesen fizelendl dsszeg mindk6t isetben a Teljes Ktlltsdg
30%o-a lesz (v6rhat6an, de nem bizonyosan a Teljes KOIts6g nett6 riszdnek 30%o-a + 6fa). Az
MLSZ a szAmviteli kezel6sre 6s az azt meghat6roz6 6fa-kezel6sre Allisfoglal6st kdr az illetCkes
Nemzetgazdas6gi Minisadriumt6l vagy a Nemzeti Ad6- 6s VAmhivatalt6l. Az MLSZ az
ril lrisfoglalris eredm6ny6r6l a klzhezvltelt ktivet6 30 napon beliil 6jekoztalja az
Onkorm6nyzatot, 6s ennek megfelel6en Allitja ki a sz6ml6j6t, illetve amennyiben a sz6mla
kitillit6s6ra addig m6r sor kertil, azt az MLSZ * amennyiben sziiks6ges - az 6ll6sfoglal6snak
megfelel6en helyesbiti.

5. Onkorm6nyzat k6telezetts6get v6llal arra, hogy a IV./4. pont szerinti Ellen6rt6ket a jelen
megrillapod6s al6ir6sill. kdvetrien, az alakilag 6s tartalmilag is kifog6stalan szrimla
k6zhezvdtel6t6l sz6mitott 8 napon beliil az MLSZ-nek megfizeti.

6. Felek meg6llapodnak abban - 6s Onkorminyzat kifejezetten elfogadja -, hogy a Futballp6lya-
kivitelez6s megkezd6s6nek feltdtele az Ellen6rt6k 6sszeg6nek Onkormiinyzat eltali teljes(t6se
az MLS'L r9szbre.
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Onkorm:inyzat tudomdsul veszi, hogy a prilya6pit6s megkezd6s6nek felt|tele az MLSZ
sportfejleszt6si programjrinak a Nemzeti Sport Inl'f-ze| 6ltal tdrt6n6 j6vihagyesa.

A mennyiben a prilya jelen szerzdd6s hat6lyba l6p6s6nek napj6t6l szimitott 180 napon belijl, de

legfeljebb 2012. november 30 napj6ig nem kertil fitadisra az Onkorm6nyzat r6sz6re a jelen
szerzld€s III/I pontjrinak megfelel6en, vagy azl az Onkorminyzat nem veszi 6t, mert a

futballp6lya nem felel meg a jelen szerz6d6s III/1. pontjSban foglaltaknak, 6s az

Onkorminyzat 6ltal az fitadis 6tv6teli elj6nis megkis6rldsekor jelzett hib6kat ezen id6pontig az

MLSZ vagy a garanciilis javit6sokra ktitelezett v;lllalkoz6 nem javitja ki, tigy a Magyar
Labdarug6 Szdvets6g v6llalja, hogy az Onkorm6nyzat r'sz're az Ellen6rt6ket a hat6rido
eredmdnytelen eltelt6i kovet6 8 napon beliil visszafizeti, kiv6ve, ha Onkorm6nyzat a birtokba
lepist jogel lenesen megtagadja.

V. Felek jogai 6s k6telezetts6gei

l. Az Onkormrinyzat jelen meg6llapodris allirisdval kdtelezetts6gel v6llal arra, hogy tulajdonosi
hozz616rul6st ad a tulajdon6ban rill6 jelen meg6llapodds Ul pontjiban kdri.ilirt ingatlanon az l.
szhmt vizrajon megieldlt r1szdre ahhoz, hogy az MLSZ azon a jelen szerz6dds 2. szimit
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mellekletdben me&iel6lt milszaki tartalorrmal nem dpltcsi engeddlykbteles beruhdzds
keretdben meg6pftse a Futballp6ly6r, azzal, hogy a Futballpdlya mindin tovebbi .lognyilatkozat
vagy cselekmdny n6lkill, e szerz6d6sben foglaltak szerint, az Ellencrtdk megfrzeididve I cs a
Futballp6lya birtokba ad6s6val az 0nkormdnyzat tulajdon6ba kerul. A felek hasznalat jo 96naktaftalmiir6l 6s egycb a haszndlator szabllyoz6 kdrddsekr6l jelen meg6llapodTsban
rendelkeznek. Ennek megfelel6en az 6nkorm6nyzat jelen meg6llapod6s aldfr6s6val h.ozz6ja,rul
ahhoz, hogy az MLSZ a FutbalJpdly6t (idegen ingatlanon) vdgzef beruh6z6skdnt a ktinyveibe
(szimviteli nyilv6ntart6saiba) felvegye, Cs I5 6ves idotartamra a k0nyveiben tartsa.

onkormanyzat kotelezettscget v6llal arla, hogy a jelen megallapodasban - k0l0n6sen pedig a
Tao tv. 22/c. $-ban - foglaltak teljesiil6s6hez sziiksdges valamennyi nyilatkozatot,
hozzS'jdrul\st is beleegyezCst ir6sbeli felhfv6s uten hat6rid6ben megadja ds sziiksdg eset6n az
MLSZ rendelkez6sdre bocs6tja. Amennyiben Onkormdnyzat a nyilatkozattdtel megtigad6sAval
ilietve a ny.ilatkozat kcsedelmes kiad6s6val az MLSZ-nek k6rt okoz, tigy kdteles azt
megtiriteni onkorm6nyzat kifejezetten hozz|jirul ahhoz, hogy jogvita esetdn nyilatkozatAt
bir6sdg potolja.

Felek meg6llapodnak, hogy MLSZ a jelen mcg6llapodris c6lj6nak megval6sitris irdekdben az
onkorminyzat 6ltal fizetett Ellendrtdket a Tao tv. 22/c. g szerinti t6mogat6s ig6nybev6telcre
<inr6szkint hasznrilja fel.

MLSZ kaitclezettsdget vallal arra, hogy a pro'gramtervnek, illetve a 2. sz. mell6ktetben
foglaltaknak megfelel6en megdpfti 6s iizembe helyezi a Futballp6ly6t. Az izembe helyez6s
felt6tele, hogy a Futballp6lya minden szempontb6l a rendeltet6sszeril haszn6latra alkalmas
6llapotban legyen.

MLSZ a Futballp6lyit legkds6bb jelen meg6llapodris hat6lyba l6p6s6t kdvet6 180 napon beltil
de legk6sribb 2012. november 30-ig az Onkorm6nyzat birtok6ba adja a jelen megellapod6s
V/1. pontj6nak sdrelme n6lktil. Szerz6d6 felek a birtokba adrisr6l jegyz6ktinyvet vesznek fel,
melyben 169zitik Onkorm6nyzat birtokba l6p6s6nek pontos idSpontj6t, a Futballp6lya miiszaki
6llapotrit 6s tartozdkainak leltdret. Az Onkorm6nyzat a Futballprilyrit nem Ldleles dtvenni,
amennyiben a Futballpilya a rendeltet6sszerij haszn6latra b6rmilyen szempontb6l nem
alkalmas. Ebben az esetben az MLSZ a hib6k javitisrir6l vagy javittat6sAr6l saj6t k6lts6g6n 6s
kockhzatira kdteles gondoskodni, ajelen meg6llapod6s IV./8 pontj6ban foglalt hatrlLrid6n beliil.

Felek megillapodnak abban, hogy a Futballp6lyitt a Tao tv. 22/C. $ (6) - (8) bekezd6s6ben
foglaltaknak megfeleloen haszniljlk 6s hasznosltj6k.

7. Felek meg6llapodnak abban, hogy a Futballp6lya rendeltet6sszerii haszn|latdhoz sziiks6ges
valamennyi feltjit6si, javitisi, karbantart6si kdlts6get, valamint a haszniiattal jLr6 kdlts6geket,
tovribb6 a Futballp6lya tekintet6ben felmeriil6 kdzterheket Onkorm6nyzat viseli.

8. .Felek meg6llapodnak, hogy a kdzizemi m6r66rikat - amennyiben ez sztks6ges -
Onkorm6nyzat saj6t kdlts6g6n kdteles felszereltetni, a szolgiltat6kkal a kdztzemi
szerz6d6seket megkdtni, a kdziizemi dijakat haL{rid5re megfizetni.

9. Szerz6d6 felek meg6llapodnak ds az Onkorm6nyzat tudom6sul veszi 6s villalja, hogy a: Futballp6lya r6sz6re tdrt6n6 binokba adrisit krivet6en jelen szerz6d6s id.otartama alatt az
Orikorm6nyzat felel6ss6ge 6s kdlts6ge a Futballp6lya szabilyszer{t 6s jelen szerz6d6snek
megfelel6 miikddtet6se, karbantartisa, iizemeltetdse, valamint a jelen szerz6d6s id<ltartama

. alatt a Futbaltp6lya jogszab6lyoknak 6s a biztonsigos, balesetmentes i.i2emel6shez sziiks6ges
6llagdnak biztositAsa. A Futballpdlya teljes k6rii tizemellet6s6r6l 6s - a jelen meg6llapodris 3.
szdmri melleklete szerinli - karbantartds6r6l Onkormdnyzat kdteles sajrit kdlts6gen
gondoskodni.

10. MLSZ a jelen megillapodils fenn5llSsa alal:. eszk6zp6tl6st vagy fehijitist nem v1gez, ez az
Onkorm6nyzat feladata 6s k61ts6ge.
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I l. onkorrninyzal k0reles sajdt kdlts6gdn gondoskodni a Futballp6lya 6rz6sdr6l, vcdelm6r6l,

12. Felek a Futballpaly6t szabadon - egymdssal egyeztetve - haszn6lj6k 6s hasznosftjak. Az
1nkormdnyzat ezen kdrben kttlelezetlsCget v6llal arra, hogy azr is[olai 6s di6k-, f6isko]ai-
egyetemi sport esemdnyek (els6sorban labdarrig6s), szabadid6sport esemdnyek
(els6sorban futball), mds kdzdssdgi cdhi - kUl6n6sen: kulturdlis, turisztikai - esemdnyek
lebonyolit6sa c6lj6b6l naponta a Futballp6lya Uzemidejdnek legal6bb 2\o/o-iban 6s 6vente
legal6bb l0 nap' ingyenesen vagy kedvezm6nyes Aron hasznositja. Felek .ielen
rendelkezdst l6nyeges szerz6d6si felt6telnek tekintik, melynek megsdrtdse killtintisen
srilyos szeurid6sszeg6snek nrintlslll.

14. MLSZ rendelkezik a (utballp6lya tertllet6n tal6lhat6 rekl6m c6hi ktils6 6s bels6
pal6nkfeliiletek/kerit6sfeliiletek hasznosit6si jog6val. MLSZ a pal6nkok kiils6 hirdet6si
feliilet6nek kiz6r6lagos felhaszn6l6ja. MLSZ a paldnkok bels6 hirdet6si feltiletdnek
tekintetdben,- 20x40-es p6lya esetdn - 20 db 100x200 centim6teres hirdetdsi feltilet, a - 12x24-
es pilya esetdn * pedig 12 db 100 x 200 centimdteres hirdet6si feltilet kizlr6lagos
felhasznril6ja. A kiz616lagos hirdet6si feliiletek elhelyezked6s6t MLSZ jogosult meghatArozni.
MLSZ a nem kiz6r6lagos feliiletek hirdet6si jog6t, illetve az abb6l szlrmaz6 bev6telek 50%-6t
ritengedi Onkormdnyzatnak. Amennyiben Onkormrinyzat nem 6l a nem kizir6lagos feltileteken
(vagy annak egy r6sz6n) a hirdet6si jogival, rigy az visszaszill MLSZ-re, mely esetben az
abb6l szirmaz6 bev6tel 100%-a MLSZ-I illeti mog. Onkorm6nyzat a phly^ iizembe helyez6s6t
kovet<i 60 napon belill (majd jelen sz,erz,iirl6s hatdlya alatt minden 6v februrir 2S-ig) k6teles
nyilatkozni arr6l, hogy adott 6vre h6ny hirdet6si feltileten kiv6n 6lni a hirdetdsi jog6val.

,. Onkorminyzat, az iitala kiadott hirdet6si feliileteket darabonk6nt minirnum 25_000 Ft/6v +

AFA osszeg6rt adhatja bdrbe 6s a hirdet6si bevdtelekkel 6vente kdteles elsaimolni az MLSZ
fel6 a ttugydvet k6,vet6 miircius 3 l -ig. Onkorm6n yzat vitllalja, hogy a h irdet6sek et kizfu6lag az

MLSZ 6ltal erre kijeldlt partnerrel helyezteti fel is trivolitatja el a palankokr6l. A rekl6manyag
felhelyez6s6nek k0lts6ge azt terheli aki a feliilet hirdet6si jogrival rendelkezik. Onkorm6nyzat
tudomiisul veszi, hogy mis, a pilyhhoz tartgz6 feliiletet (pl. labdafog6 h6l6) reklim c6ljira
nem vehet ig6nybe. A megrillapodis megsziin6s6vel - brirmilyen ok miatt is kdvetkezik be - az

MLSZ rekldm c6hi feliiletek hasznositrisi joga automatikusan megszfinik. A rekLimfeliiletek
kar6antart6s6r6l 6s javitrisir6l, annak a rekkim elhelyez6s6re val6 alkalmassiigir6l, a

rekl6moz6k fel6 fennrill6 kdtelezetts6gek teljesit6s6r<il az gondoskodik, aki a hirdetdsi feliilet
tekintet6ben rendelkezdsre jogosult.

15. Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy a Futballprilyrin folytatott tevdkenys6ghez -
amennyiben az sztiks6ges - a hat6s6gi engeddlyeket az Onkorminyzat sajit k0lts6g6n kdteles

beszerezni, sziiks6g eset6n azokat megtjitani, az id6szakos hat6s6gi vizsgiilatokat

elv6geztetni, illetve tev6kenys6g6t mindenkor'a hat6lyos hat6segi enged6lyek birtok6ban 6s

el<iiriisok megtartasa mellett fol)'tatni.
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. 13. Onkormrinyzat vlllalja, hogy az MLSZ 6ltal kijelOlt szakmai szervezeti egys6ggel, illetve
koordiniitorral - elsosorban, de nem kizir6lag az MLSZ 6ltal kijel6lt szakmai kapcsolattart6
itjrin - egytittmilkddik, biztosida a rdszvCtelt az MLSZ 6ltal szervezett relev6ns kdpzdseken.
Az MLSZ az bnkormfinyzat 6ltal k6rt, a futballp6lyin szervezetl tev6kenys6gekhez ds
aktivit6sokhoz kapcsol6d6 adatszolg6ltat6sokat teljesiti. Az MLSZ az /altala szervezett
programokhoz (els6sorban Bozsik program 6s szabadido futball) kapcsol6d6an jogosult a
Futballp6lya ingyenes hasznblatfua az Onkorm6nyzattal e1yeztetett id6pontban. Az MLSZ a '
pilya haszn|lathra vonatkoz6 igfnybt a tervezett program id6pontj6t 15 nappal megelFzben
kOteles bojolentoni, ozzal, hogy a program pontos id6pontj6t Cs id6tartanr[t is k0tclcs irdsban
tett igdnybejelentds6ben az Onkorm6nyiatnak megkiildeni. Az MLSZ 6ltali kiz6r6lagos
hasznosit6s maxim6lis id6tarlamht a felek 6vente legfeljebb Osszesen 20 napban 6llapltj6k
meg.



t6

I7. Felek kdicsdndsen jogosultak ellen6rizni a Futballp6lya rendeltetCsszenl 6s a

meg6llapodrls el6ir6sainak megfelel6 haszn6latdt, 6s kdvetelhelik a rendeltet€sellen es
szerzciddse llenes haszn6lat megsziintetdsdt, tov6bb6 az ilyen haszn6latb6l ered6
megt6rit6s6t.

0nkorminyzat kotelezertscget vdllal arra, hogy megfizeti a k6zm{ifejlesztdsi hozzrijri ru ldsr,
v'llalja az energia csatlakozdsi ponl kicpftdsdl sajet kolrsdgdn cs rendelkezdsre bocsdlja a
beruh6zris iizemeltetdsChez sztlksCges - miiszaki lelrdsban meghatdrozott
energiamennyis6get.

jelcn
vagy

k6r

18. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben 0nkorm6nyzat jelen szerz6ddsben Yll , y/3
V /7 ., Y /8., Y /9. pontjiban foglalt valamint az Y /10, V/ I I pontokban foglalt kotelezettsigeinek
hat6rid6ben nem, vagy nem megfelel6en tesz eleget, rigy a szerz6ddsszegCs minden napj6ra
5.000,- Ft kCsedelmi kOtbdrt kdteles fizetni MLSZ-nek. Tekintettel arra, hogy a szerzSdds id6
el6tti megsziintetdse a Tao tv. riltal eloin hasznositiisi kdtelezetts6g miatt trzirt, a jelen pont
szerinti kdtbdrfizet6si kotelezettsdget Felek sem 6sszegben, sem id6ben nem korlitozzdk. A' kdtb6r az Onkorminyzatnak felr6hat6 szerzbdlsszegls megsziin6s6t ktivet6 napon v6lik
esed6kessi azzal, hogy amennyiben a szerzddisszeg|ssel drintett id6szak a kilencven napot
meghaladja (huzamos szcrz6ddsszegds), irgy erre az idbszakta es6 kdtbdr a kilencvenegyedik
napon v6lik eseddkess6, 6s ezen a napon kezd6dik a kiivetkezi5 k6tb6rfizetdsi id6szak.

VI. Szavatoss6g

Onkormiinyzat szavatol azert, hogy a Futballprilya a jelen meg6llapod6s fenn6ll6s6nak eg6sz
tartama alatt - rendeltet6sszer[i, szerzod6sszerti, biztons6gos 6s balesetmentes haszn6latra
alkalmas,6s egy6bk6nt is megfelel a szerz<ld6s el6iriisainak.

2. Felek meg6llapodnak abban, hogy a szavatoss6gi igdnyeket a kivitelez6 fel6 az MLSZ
felhatalmaz6sa alapjin az O4kormiinyzat 6rvdnyesfti. Ennek 6rdek6ben MLSZ kdtelezetts6get
villal ana, hogy a szavatossigi jogok 6rv6nyesit6s6re alkalmas felhatalmazist, sztiks6g eset6n
egy6b nyi latkozatot ad Onkormiiny zat r lszdrd.

3. Onkorm6nyzat szavatol azlrt, hogy az Ingatlanon, illetve a FutballpalySn harmadik
szem6lynek nem rill fenn olyan joga, amely a akad6lyozn6 a Feleket a zavarlalan hasznilatban,
valamint gAtoln6 ajelen meg6llapodasban lbglalt kdtelezetts6gck tcljcsit6s6ben

4. MLSZ szzlvatol azei, hogy a Futballp6lydn harmadik szem6lynek nem 6ll fenn olyan joga,
amely akadrilyoznii a Feleket a zavarlalan haszniilatban, valamint g6tolni 6ket a jelen
megrillapod6sban foglalt ktitelezetts6gek teljesit6s6ben.

VII. I(irvesz6ly

1 . MLSZ az alihbi esetekben felelSss6g6t kifejezetten kizirja:

- az izemszerfi miikitd6s kdr6ben keletkezett b6rmely k5r;
- a Futballp6ly6n l6v6 dolgokban keletkezett k6r;
- baleseti k6rok, bet<iris, alkalmazottak 6s harmadik fil k6rokoz6sa.
- vis maior esetek.

2. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak, hogy kdtelesek egym6sl haladdktalanul 6rtesiteni, amennyiben
bSrmilyen kriresem6ny kOvetkezik be, ktiltinds tekintettel a jelen megSllapod6s V/1 8. pontjiban

A Futballprilyrin belUl bekdvetkez6 birmely m6s k6resem6ny eseten is a helyre6llit6si
k0telezetts6g, illetve a felel6ss6g teljes m6rtdkben kizir6lag Onkorm6nyzatot terheli.

foglaltakra.
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Onkormdnyzat koteles a Futballp6ly6n keletkezett k6rosoddsokat haladdktalanul helyre6llftani.
Amennyiben ezen kdtelezettsdgdnek MLSZ frdsbeli felhlvdsa ellenCre hat6rid6n bel0l nem tesz
e.leget, MLSZ - jogosult a keletkezett kdrok helyredllft6sdval kapcsolatos nrunkdk
Onkorm6nyzat k0ltsCgCn tdrtdnd elv6geztetdsCre.

4. Felek egyez6en rdgzitik, hogy a Ptk. kfrveszdly viselds4re vonatkoz6 szab|lyai (99. g) a felek
jelen meg6liapod6ssal alapitott jogviszony6ban a jelen megrillapodAsban foglaltak szerinr
alkalmazhat6k. Ennok 6rtelm6ben Fclck cgybchangz6an kijclentik, hogy a kirvcszCly - az
MLSZ 6ltal szdnddkosan, vagy stlyos gondatlansdggal okozott krir kivdtelCvel -
Onkormdnyzatot lerheli.

VIII. A megillapodis hatilyfnak megsziin6se

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Nemzeti Sport Intizet nem hagyja j6vd az
MLSZ sportfejlesztCsi programj6t, MLSZ jogosult a szerzbdlst azonnali hat6llyal felmondani,
azzal,,hogy ez esetben az onkorm6nyzat 6ltal megfizetett Ellendrt6ket az onkormrinyzatn ak a
felmond{s k<izl6s6vel egyttt visszafizeti. A szerz\d|s felmondiisa kizir6lag akkor hat6lyos, ha
az Onkorm6nyzat 6ltal megfizetett a jelen meg6llapod6s IV.4. pontja szerinti Ellen6rtdk az
Onkorm6nyzat sz6mldj6ra mog6rkozott.

2. A jelen meg6llapod6s hatAlya a hatbrozott idStartam elteltdvel megszi.inik

3. A Futballp6lya elpusdul6srival Felek meg6llapodrisa megsziinik. Ebben az esetben MLSZ nem
kdteles Onkorminyzatnak miisik sportldtesitm6nyt biztositani.

4. A jogviszony megsziin6se eset6n a Felek egym6ssal kdtelesek elsz6molni egyiittmiikdd6siikbtll
ered6 k6telezettsdgek tekintet6ben. A jelen megillapod6s megsziin6se az MLSZ-I nem g6tolja
esetleges kdvetel6sei behajtrisrira vonatkoz6 jogdban, illetve abban a jog6ban, hogy az
esetlegesen felmeriilt kirt6rit6si ig6ny6t 6rv6nyesitse.

5. Tekintettet a Tao tv. 6ltal meghat6rozott hasznositisi kotelezettsdgre, valamint a Magyar Allam
javfua bejegyz|sre keriil6 jelzrilogjogra, Felek kifejezetten elfogadj6k, hogy a Tao tv. 22/C. $

szerinti t6mogat6s ig6nybev6tel6t is a Futballp6lya kialakitrisrit kovetoen a megillapod6s a

hat6rozott id6 lejArta el6tt nem kertilhet megsziintet6sre.

6. Onkormrinyzat kifejezetten elismeri, hogy 6t terheli a hasznosit6si c6l neki felr6hat6
meghitisuhi'srib6l, illetve k6telezetts6gei nem, vagy nem megfelel6 teljesit6s6b6l eredo

valamennyi k6r, bele6rtve q, MLSZ 6ltal ig6nybe vett t6mogatas visszafizet6s6t, amennyiben a

szerz6d6sszeg6ssel 6sszefiiggdsben ez v6lik sztiks6gess6.

IX. Kapcsolattartis

l. A meg6llapod6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6zesre 6s kapcsolattart6sra a.felek iltal
felhatalmazott szem6lyek:

MLSZ r6sz€r6l:
N6v: Kissn6 dr. Kondor Bogliirka
Beoszt6s: Jogi el6ad6
Telefon: 577 -9500
Fax: 517 -9503
E-mail: kondor.boglarka@mlsz.hu

)
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0nkormdnyzat rdsztrbl:
Ndv: Kovdcs Raymund
Beosztds: AlpolgArmester
Telefon: 401-1545
Fax: 404-4308
E-mail: kovacsraym und@bp l6.hu

2. Felek a jelen me96llapod6ssal kapcsolatos mindennemii k<izlCseiket megtehetik f16sban,
telefonon, telefaxon, e-mailen. A telefonon tett kozldseket halad6ktalanul fr6sban is kotelesek
megtenni a Felek.

3. A faxon kUld6tt dokumentumokat akkor kell k{zhez vettnek tekinteni, ha azt Felek jelen
pontban megadott hiv6szirmfua kiildtdk 6s azt a vonatkoz6 adisi nyugta igazolta, az e-rnailen
kijldtttt dokumentumok 6tv6tel6t az e-mail fogad6sdr6l sz6l6 automatikus Crtesitds igazolja.

4. Az ir|sban postai fton ktilddtt leveleket ajanlott - tdrtivevdnyes - postai kuldemdnykdnt kell
feladni. A fentiek szerint glktild6tt drtesft6s, levdl az elkiildCst6l, post6ra adest6l sz6mftott 5.' napon akkor is megdrkezettnek mintlsUl, ha a t6rtivev6ny "nem kereste", vagy "nem vette 6t"' jelz6ssel drkezik vissza a felad6hoz, vagy a jelen szerz6d6ben irt telefaxsz6mot, e-mail cimet
b6rmely f6l a m6sik f6l el6zetes drtesitCse nClkUl vAltoztatta meg ds az fgy klld}lt Uzenet ezert
nem jul cl hozzi.

X. Egy6b rendelkezrisek

Felek a ielen megillapod6s teljesit6se cdl6b6l legal6bb a Ptk. szerinti egviittmfiktld6sre
kotelesek.

2. A jelen megrillapodrissal kapcsolatban a Felek a birtokukba keriilt adatokat, t6nyeket,

inform6ci6kat kotelesek bizalmasan kezelik, azokat a megiillapod6ssal dssze nem fliggo c6lra
nem haszn6lhatjiik fel, harmadik szemdlynek nem adhatj6k tovibb.

3. Jelen meg6llapod6s akkor l6p hatrilyba, amikor azt mindk6t fdl felhatalmazott k6pviselojo irtjrin
allirta 6s az lnkorminyzat a IV/4. pont szerinti Ellen6rt6ket az MLSZ-nek megflzetle.

4. Felek k6pvisel6i kijelentik, hogy az riltaluk k6pviselt f6l nev6ben a jelen szerz6dds aliirbshra
megfelel6 jogosultsriggal rendelkeznek. Elismerik tov6bbri, hogy a k6pviseleti hib6val
6sszefiigg6sben felmeriil6 kirok6rt a polgirijog szab6lyai szerint felel6ss6ggel tartoznak.

5. Jelen szerz6dds' kizir6lag
m6dosfthat6.

irisban, a Felek felhatalmazott k6pvisel6inek al6fr6s6val

6. Ha a jelen meg6llapodris b6rmely rendelkezdse, vagy annak b6rmely kdriilm6nyek k6ztitti

alkalmazlsa 6rv6nytelen vagy v6grehajtha tarlan, ez a meg6tlapodis egy6b rendelkez6seit is
azok alkalmazis6t nem 6rinti, azok a jog 6ltal megengedett legteljesebb m6rt6kben a Felek

jelen mcgdllapod6sban kifcjczeft ciljainak 6s akarat6nak nleBf€lel0etI €r'v€uycsitlrcttik

maradnak.

7. Fclck a szerz6d6ses feltdteleket egybehangz6 akaratnyilatkozatukkal Polg6ri Tdrv6nykdnyvrol

sz6l6 1959.6vi IV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.). a felek szerz6d6sktit6si szabadsiiS6t rdgzito

200. $-6ban foglaltakra tekintettel hat6rozt6k meg.

\L-w 
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8. Felek egyezben rdgzltik, hogy a jogaikat ds kdlelezetlsdgeiket cCljaik 6s drdekeik megfelekl
figyelembe v6teldvel 6llapitottdk meg, ezdrt a jelen megdllapod6s szerinti szol96 ltards-
ellen szo l96ltal6st egyenCrtdk{inek ismerik el. Ennek .Cltelm6ben Felek egybehan9z6an
kijelentik, hogy az egyendrtdkiisdg elvdnek megsdrtCs6re, illetve a szerz6d6s egydb okb6l
ad6d6 6rvdnyelensCg6re nem hivalkozhatnak, erre hivatkozva egymdssal szemben k6vetelCst
jogszeriien nem t6maszthatnak.

9. E nreg6llapodlsban nem drintett kdrddsek tekintetdben els6sorban a Polgiri 'l tirvCnykonyv
rendelkezdseit kell alkalmazni.

Xl. Megillapodis mellikletei

l. szitm(t mell€klet: helyszinrajz, illetve vizrajz a miihlves futballp6lya feltiintet6s6vel
2. szim'i mell6klet: FutballpAlya kialakit6s6nak mriszaki lefr6sa 6s teljes kdltsdge, a megval6sltds
hat{ridejdre, a kivitelez6 6ltal v6llalt garanci6kra vonatkoz6 tij6koztat6
3. s zirmu mel I 6kl et: On korm6nyzat karbantart6si felad atai

Jelen megdllapoddst a Fclck felhatalmaxissal rendelkez6 kdpvisel$jilk titj,ln elolvusds ls lrtelmezCs
utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t alulirotl helyen ds napon 4 pdlddnyban irtdk ald.

,lLBudapest,2012.
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2. szdm I nr ell6klct

Fu tlrrllpA lyn kialakttds6nah Tcljes I(dltsdgc

A mriftives futballp6lya azonoslt6 sz|ma: 12/l -3-04811

A miiftves futballpAlya clme: I 165 Budapest Bdtony utca L

A m[.iftves futballp6lya tipusa: I I Ix72 m

A mffi]ves futballpdlya kialakftdsdnak teljes kdlts6ge: 779 124 054 Ft.

I
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3. szdmi nclldklet

A miifiives pdlydk karbontartdsa 6s kiilts6gei

A lcgfontosabb karbantartiisi fcladatok:

7. Az osszel lehull6 tiisk6t is levelet a lehetii leghamarabb el kell tAvolftani a miifrlr6l, annak
6rdekdben, hogy annak szerkezet6ben ne 6lljon be roml6s.

2. Az esetleges vadhaj&isokat azonnal el kell tdvolitani a pAly{r6l6s annak kiizvetlen kdrnyezet6b6l

3. Legal bb hetente egyszer ,t kell kefdlni a p|lyAt, a feltdlt6 anyag egyenletes eloszldsa es a ftiszilak
fekl l I itrisa drdek6ben.

5. A szennyez5ddseket 6s b6rmilyen m6s idegen anyagot azonnal el kell trivolitani a pily6r6l6s annak
kdzvetlen k6rnyezet6b6l.

6. A kdmyez6 teriiletet is illand6an tisztAn kell tartani.

A fentieken tril v6gzend6 karbantartasi feladatok6l a forgalmaz6 minden esetben kdteles tdj6koztatni

az iizemeltet6l.

Nary ktiltsdggei jriro karbantart6st a pdlya nern igdnyel, de folyamatos tisztAntartdsl 6s a m0f ilbc
besdptirt homok, illetve gumi granuldtum rendszeres 6tsdprdsdt igen. Amennyiben az tlzenteltet6
anyagi lehetos6gei megengedik, drdemes egy kisgCpel beszerezni, amivel a rendszeres takarit6st,
besdprdst, frissitdst egyszeriien el lehet v6gezni. Ezek a g6pek I , l5 milli6 forintb6l megv6s6rolhat6ak,
de nem felt6tlentil sziiksdgesek. Egy f6 - akrlr csak 4 6rAban ttirt6n6 foglalkoztatds eset6n - a
karbantartiisi feladatokat maraddktalanul el tudja vdgezni 2-3 db pAly6n is. SziiksCges 3-4 |vente - az
elhaszn6l6dris fiiggvdny6ben - homok 6s gumi granuldtum cserdt, nagy felfijitest is elvCgezni a p61y|n,
ami egy darab prily|nll ezzel a kisg6ppel is elvdgezhet6, de vdllalkoz6val is elvigeztethetjuk ezt.
Ha a b6r ds kelldkanyag kdltsdgeket Osszeadjuk pdlydnkdnt 6vi 4-500 ezer forintb6l a munk6k
elv6gezhetoek amihez m6g az esetlegesen megvdsSrolt gdp amortiz6ci6s k0lts6gejdhet.

4. A hiinyz6 feltolt6 anyagot a leheto leghamarabb p6tolni kell, a fiiszilak egyenletes koprisa

6rdek6ben.



Megnevez6s:
Sz6khely:
LevelezCsi cfm:
Kdpviseli:
Ad6s"Aix,a:
Szf mlaszdrna:
Sz6ml vv s7s16 p 6nzint6zete:

(a tovdbbiakban: \IILSZ), misrdszrdt

''1,, - *2r/2o\\
,ttit.k:l)'y;t

I

3 . rt . n c4,-'t-t"t

amely a sportrdl szdld 2004. dvi I. ldrvdnyben meghatdrozott tinkormdnyzati feladatok hatCkony
elldtdsdnak cdljdbil jdtt ldtre egtrCszrdl a

f, GYUTTM(TKODf sI MEGALLAPoDAS
tinkormdnyzati tulajdonri ingatlan eset6n

Dr. V{gi M{rton
19020848-2-43
11707024a048s090
OTPBank
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XVl. kerr. Pol,ttAnrrr:rr;ltt i Hivatal
(a tovdbbiakban: Onkormdnlzat) kOzdtt az alibbi

201t APR 0 9.riiez9S:

Preambulum

Felek meg6llapitj 6k, hogy:

a sportr6l sz6l6 2004. 6vi I. t0rv6ny (a tov6bbiakban: Sporttdrv6ny) 55. g meghat6rozza az
tinkormdnyzatok sporttal kapcsolatos feladatait;

Butlapest f,'6vdros XVL keriileti Gkormfulzat
1163 Budapest, Havashalom u.43.
Kovf cs P6ter polg6rmester
15735791-242
OTP Nyrt. 11784009-15516006

MLSZ a labdarrigis strat6giai fejleszt6si koncepci6jrihoz illeszked6
programot dolgozott ki, melynek kereteben az dnkorm6nyzatokkal
futballp6ly6kat klvrin l6tesiteni orsz{gszerte;

sportfejleszt6si
egyuttmfiktidve

jogszabilyban foglalt 6s 6nk6nt v6llalt sporttal kapcsolatos dnkorm6nyzati feladatoknak az
MLSZ 6ltal kidolgozott sportfejlesztdsi program megval6slt6s6val t0rtdn6 ell6tds6ban ajelen
meg6llapodfsban foglaltak szerint kiv6nnak egyiitEnflk6dni;

az egyiittmfkod6s a helyi onkorm6nyzat 6ltal ell6tard6, sporttal kapcsolatos kdzfeladatri]roz
kapcsol6dik, melynek megval6sitdsrir6l az lvn SZ gondoskodik az Alapszab6ly6ban
meghatlrozott k6telezetts6g6nek megfelel6en.

MLSZ ig6nybe kivdnja venni a trirsas6gi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996.6vi LXXXI.
torv6ny (a tov6bbiakban: Tao tv.) 221C. S szerinti litvany-csapatsport t6mogat6st;
orszS,gszerte beruh6zisokat eszkiizdl futballpily6k kialakltis6ra, felijitasrira 6s v6llalja a

tamogatott beruh6zis r6v6n iizembe helyezett labdarug6p6ly6k l5 Cvi hatArozott id6tartamri
sportc6lri hasznosit6s6t a Tao t\.22/C. $ (6) bekezd6s6ben foglaltak szerint;

a timogates igdnybev€tele olyan l6tesitm6nyek kialakit6srira, felfij (trisira ir6nyulhat,
amelynek alapvet6, k6zvetlen 6s kizir6lagos rendeltet6se, hogy a sportr6l sz6l6 t6rv6nyben
meghatArozott sporttevCkenys6 g r e haszniljik.

/rror"affi.1 a4 €-lrtt y-
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Hivatalos n6v:
Szdkhelye:
Kdpviseli:
AdbszAma:
Sz4mlaszdma:

Maryar Labdarrig6 Szdvetsdg
Ill2 Budapest, K6nai fit 2tD
1386 Budapest 62. Pf. 90617.



I. A szcrz6dds tdrgya

Felek meg6llapodnak abban, hogy az Onkorm6nyzat tulajdon6t k6pez6, a Budapesti
F0ldhivataln6l 106854/l helyrajzi sz6mon nyilvdntartott, term6szetben 1165 Budapest, B6tony
u. 3 sz6m al&tti ingatlanon - a jelen szerz6dds l. sz6mri mell6klet6t k5pazb vizrajzon
felt0ntetetteknek megfelel6en - a Felek futballp6ly6t alakltanak ki, amelynek sordn a
Futballp6ly6t az lvll-SZ 6piti meg, 6s azt a Felek az tzembe helyez6st6l sz6mltott 15 6v
hat6rozott ideig sportc6hi tev6kenys6g folytat6s6ra a jelen meg6llapod6sban foglaltak szerint
egy[tt haszn6tjdk 6s hasznositjdk. Felek egyez6on r6gzltik, hogy a tov6bbiakban az Ingatlan
fogalma alatt a v6zrajzon megjel6lt - a Futballp6lya 6ltal elfoglalt - terilletet 6rtik.

II. A szerz6d6s c6lja

L Felek ajelen megdllapodis felt6teleit a sznrzbd$ c6lj6nak firyelembe v6tel6vel alakltott6k ki ds
fogadtdk el.

2. MLSZ kijelenti, hogy rdsz6r6l a jelen meg6llapod6s c6lja az Ul. pontban meghatArozott
Futballp6lya jelen szerz6dds szerinti hasznosltdsa a Sporttdrv6nyben 6s MLSZ Alapszab6lyban
meghalAromtt feladatai hat6kony ell6tdsa, valamint a Tao. tOrvdny vonatkoz6 rendelkezdseibon
el6lrtak teljesltdse 6rdek6ben.

3. Onkormdnyzat kijelenti, hogy r|szfr\l ajelen meg6llapodds c6lja a Sporttdrv6nyben 6s a holyi
6nkorm6nyzatokr6l szl.l6 2011. 6vi CLXXXIX. t0rv6nyben meghatirozott feladatai mogfelel6
ell6tdsa.

III. Az egylittmfkdd6s id6tartama

1. Jelen megAllapod6s a mindk6t F6l k6pvisel6je Altali alAinis napj6t6l az Vl. pontban
meghatdrozott futballp6lya iizembe helyez6sdt6l szamitott 15 6v hatirozott id6rejiin l6tre.

2. Jelen meg6llapodds al6fr6s6val Felek kifejezetten lemondanak arr6l, hogy a meg6llapod6st a

hat6rozott id6 lejdrta el6tt megsztintessdk.

3. Felek a megdllapodds hatArozotl id6tartam6nak lej6rta elStt legal6bb 180 nappal trirgyal6sokat
kezdem6nyemek a Futballp6lya tov6bbi ktizOs hasznilata t6rgy6ban.

fV. A labdanig6 pilya kialaldt{s6nak finanszirozisa

1. Felek egezben rogzitik, hogy az orszAgsznrte kialakitisra kerUl6 labdarug6 p6ly6k teljes

kivitelezdsi koltsdgeit az MLSZ sportfejleszt6si progmmja (a tov6bbiakban: programterv)

tartalmazzq a Futballp6lya l6tesit6sdnek teljes brutt6 (tett6 + 27Yo 6fa) beruh6zdsi k0lts6g6t a
jelen megdllapod6s elv6laszthatatlan r6szet klpezd 2. sz. mell6klet tartalmazza (a tov6bbiakban:

Teljes Kdlts6g). Felek megfllapodnak abban, hory amennyiben a Teljes K0lts6g m6dositAsra

keriil,dsszenii hat6rid6n beltil ennek megfelel6en m6dositj6k a 2. sz' melldkletet.

2. Felek egyezlen rdgzltik, hogy a jelen meg6llapodfs tArgy t kdpezl Futballp6lya kialakftfsa a

l6tvdty-isapatsport t6mogat6s6t biztoslt6 t6mogatAsi igazolA.s ki6llltds6r6l, felhaszndl6s6r6l, a

tdmogitds elszremol6sdnak 6s ellen6rz6s6nek, valamint visszafizet6s6nek szab6lyair6l sz6l6

70712011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezd6s 9. pontj6ban meghatrirozott targyi eszkiiz

beruh6zdsnak min6siil.

3. Felek akkCnt 6llapodnak meg, hogy onkorminyzat a ielen szerz6ddsben szerzrtt jogok

gyakorl6s66rt ellen6rt6ket fizet MLSZ-nek. Az ellen5rt1k (a tovibbiakban: Ellen6rt6k) m6rt6kdt

Felek rigy hatirozzik meg, hogy az a Teljes K0lts6g neft6 r6s zenek 30yo-a + Lfa.
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4. onkorm6nyzat kdtelezetrts6get vdllal arra, hogy a IV./3. pont szerinti Ellen6adkct a jslen
meg6llapod6s aliLirasbt kdvetl 8 napon beli.ll el6legkdnt itutalja az MLSZ banksz6m l6)hra. Az
MLSZ az 6tutal6st k0vet6en haladdktalanul, de legkds6bb l5 napon beltll el6legsz6ml6t 6lllt ki.
Az Onkormhnyzat 6ltal a pilyLzati eljAr6s sor6n 

-befiz.etett p lyizati biztosft6k-az El.len6rt6kbe
besz6mlt6sra keriil. Az MLSZ a Futballp6lya kialakit6s6t kdvet6en v6gsz6ml6t 6lllt ki, amely -
tekintettel arra, hogy az ellleg dsszege megegye zik az Ellen6rt6k teljos dsszegdvel - pfinzagyi
teljeslt6st m6r nem ig6nyel.

5. Felek meg6llapodnak - 6s Onkorm6nyzat kifejezetten elfogadja -, hogy a Futballp6lya
kialakit6s6nak el6feltdtele az Ellen6rtdk dsszegdnek Onkormdnyzat 6ltali teljeslt6se az MLSZ
r|szlrc.

6. Onkorm6nyzat tudom6sul veszi, hogy a p5lya6pit6s megkezd6s6nek feltltele az MLSZ
sportfejleszt6si programj6nak a 107/2011. (VL30.) Korm. rendeler 2. g (l) bekezd6s 2.
pontj6ban megha&iro zott j6vihagylst v6gzd szervezet 6ltal t6rt6n6 j6v6hagy6sa.

7. Amennyiben a pd,lya nem 6ptil fel, a Magyar Labdar0g6 Sz6vets6g, v6llaljq hogy az
Onkormdnyzat rdsz6re az EIlen6rtdkel visszafizeti.

V, Felek jogai 6s k6telezetts6gei

1. 0nkormdnyzat kdtelezetts6get vdllal arra, hogy a tulajdon6ban 16v6, a jelen meg6llapodds Vl.
pontj6ban k6rfilirt - a vdzrajzat megieldlt - Ingatlant a Futballp6lya kialakitfsa cdlj6b6l ds
annak id6tartamdra az lvfLSZ birtokdba bocsdtjq ingyenesen a haszn6latdba adja. Az MLSZ az
Iry hasa6latdban dll6 Ingatlanon kialakltja a Futballp6ly6t. Onkorm6nyzat tov6bb6
ktitelezettsdget villal arrq hory a jelen mogdllapodfsban foglalt k6telezettsdgek kozds
teljesit6se 6s jogok k6z6s gyakorlisa c61j6b6l a Futballpilya kialaklt6s6t k0vet6en az tlzembe
helyez6st6l sz{mltott 15 6v hat6rozott iddtartamra az Ingatlant 6s a Futballpdlyit az MLSZ
ingyenes, r6sdoges haszn6lat6ba adja k6zf,eladat ell6L{sa c€lj6b6l, a k0deladat ell6t6s6.hoz
sziiksdges m6rtdkben. A Sporttiirv6ny 55.$, valamint -a Maryarorszag helyi 6nkorm6nyzatair6l
sz6l6 2011.6vi CLX)OCX. tiirv6ny 13. $ (1) bekezd6s 15. pontja" 23. $ (4) bokezdds 8. pontja
6s (5) bekezdds 17. pontja 6rtekn6ben a jelen meg6llapod6s t6rgyit k6pez6 sportfejleszt6s
kiizfoladatnak min6slil. A Futballpdlya az Onkorm6nyzat kdnyveiben (szAmviteli
nyilv6ntart6saiban) kertil kimutat{srq azlvn-SZ pedig a 15 6vre szol6 hasmflati jogot - vagyoni
6rt6hl jogk6nt - veszi fel a k6nyveibe.

2. Onkorm6nyzat kdtelezotts6got vdtlal arr4 hogy a jelen meg6llapod6sban - kiil6n6sen pedig a
Tao w. 221C. $ - ban - foglaltak telleslilds6hez sziiks6ges valamennyi nyilatkozato!
hozzljirulfix 6s beleeryez6st hatdrid6ben megadja 6s sziiks6g eset6n 

^z 
MLSZ rendelkez6sdre

bocs6tja. Amennyiben Onkonninyzat a nyilatkozattdtel megtagad{sival illetve a nyilatkozat
k6sodelrnes kiad6sdval az MLSZ-nek k6rt okoz, 6gy kdteles azt megt6riteni. Onkorm6nyzat
kifejezsaen ho""AJ6rul ahhoz, hogrjogvita eset6n nyilatkozat6t blr6sig p6tolja.

3. MLSZ kdtelezettsdget v6llal ana, hogy a programtervnek, illetve a 2. sz. mell6kletben
foglaltaknak megfelel6en meg6piti 6s iizembe helyezi a Futballp6ly6t. A Futballp6lya 6pit6s6nek
kezd6 id6pontjit az MLSZ jogosult meghathroz.ni azzal, hogy anbl az Otrkormanyzatot
legk6s6bb a munkakezd6st megel6z6 8 nappal konibban ir6sban 6rtesiti.

4. Felek meg6llapodnak abban, hogy a megval6silisi hatririd6 elmulasztasa eseten a kivitelez6t terhel6
6s aW-SZ rliz5re megfizeteft k6sedelmi kdtb6r aninyos rlsze (30Yo) az Onkorm6nlzatot illeti meg.

5. MLSZ a Futba1lp6ly6t az tzembe helyez6ssel egyidejfileg Onkorm6nyzat birtok6ba adja a jelen
megdllapod5s V/I. pontj6nak s6relme n6lktll. Szerz6d6 felek a birtokba ad6sr6l jegyz6kdnyvet
vesznek fel, melyben rtigzftik Onkorminyzat birtokba l6p6s6nek pontos id6pontj6t, a
Futballp6lya mii szaki iilapotht 6s tartoz6kainak lelt6r6t.

3/8 0.^,,
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Felek megallapodnnk abban, hogy a Futballpdlydt a Tao ry. 2zlc, $ (6) - (8) bekezrldsdbon
foglaltaknak megfelel6en haszn6lj6k ds hasznosltjdk.

lre.lek megdl)apodnak abban, hogy a Futballp6lya rendeltetdss zertj hasznllat hoz sz0ks6ges
valamennyi fohljltdsi, javlt6si, karbantartdsi kdlts6get, valamint a haszn6lattal j616 kdltscgoket,
tov6bbd a Futballp6lya tekintet6ben felmer l6 ktizterhokot 6nkormAnyzat viseli.

Felek meg6llapodnak, hogy a kdztizemi m6r66rdkat - amennyiben ez sztlks6ges _
Onkormdnyzat sajdt k0ltsdg6n kdteles felszereltetni, a szo196ltat6kkal a kdziizemi szerz6d?seket
megkiitni, a kdzllzemi dljakat hat6rid6re megfizetni.

9. Szerz6d6 felek meg6llapodnak 6s az Onkorm{nyzat tudom6sul veszi 6s v6llalja, hogy a
Futballp6lya rCszdre tdrtdnd birtokba ad6sdt kdvetden jelen szerz6dds id6tartama alatt az
Onkorm6nyzat felel6ss6ge 6s kdlts6ge a Futballp6lya snbdlysznriS 6s jelen szorz6ddsnek
megfelel6 m{kddtetdse, k&rbantartdsa, iizemeltetdse, valamint a jelen szerz6d6s id6tartama Blatt
a-- Futballp6lya jogszabAlyoknak 6s a biztons6gos, balesetrnentes ilzemel6shez sztiks6ges
6llag6nak biztosft6sa. A Futballpdlya teljes.tdrfi tizemeltet6s6r6l 6s - ajelen meg6llapod6J3.
szdmrl melldklete szerinti - karbantart6s6r6l Onkormdnyzat kdteles saj6t kiilts6g6n gondoskodni.
MLSZ - el6zetes 6rtesft6st kdvet6en - maga vary megbtzotlja rltj6n jogosult a karbantart{st
ellen6rizni 6s az ellenlrz4selo6l jegyz6kdnyvet kdszlteni. A karbantart6si kiitelezotts6g
teueslteset a felek l6nyeges szorz6d6si felt6telnek tokinti( melynek megsertese ktll6ndsen stlyos
szerz6d6sszegCsnek min6slil.

10. MLSZ a jelen meg6llapodfs fenn6ll6sa alatt eszkdzp6tl6st vary felfjftfst nem v6goz, ez az
Onkorm6nyzat feladata 6s kdltsdge.

I 1. Onkorminyzat k0teles sajlt k61ts6g6n gondoskodni a FutballpAlya 6rz6s6r6l, v6delm6r6l.

12. Felek a Futballp6ly6t szabadon - egym6ssal egyeztetve - hasar6ljdk 6s hasznositjik, Onkormdnyzat
azonban kolelezettsdget vdllal ara, ho$/ aa iskolai 6s did*-, fdiskolai- eryetemi sport esemdnyek
(els6sorban labdanlgds), szabadid6sport esem6nyek (els6sorban futba[), "'d" kozdss6gi cdlf -
kiil6n6sen: kultur6lis, turisaikai - esem6nyek lebonyollt6sa c6lj6b6l naponta a Futballpdlya
tlzemidej6nek legallbb 207o-6ban 6s 6vente legalibb 10 nap inryenesen hasznSlja vagy
kedvea6nyes 6ron hasznosltja. Felek jelen rendelkez6st l6nyeges szerz6d6si felt6telnek tekintik,
melynek megs6rt6so kiil6n6sen srllyos szerz6d6sszegdsnek min6siil. Orkorm6nyza.t kUtelezettsdget
vdllal arra, hogy a p6lyahaszndlattal kapcsolatban - ktil6n6s tokintettel a kedvomdnyes
p6lyahaszn6lati kdtelezottsdg teljes{t6s6re vonatkoz6an - az MJ-SZ 6ltal k6rt adabzolgiltat6si
ktitolozotts6get az MLSZ errc vonatkoz6 felsz6lit6s6ban rrregielOlt hatirid6ben teljeslti.

13. Onkormdnyzat vdllalj4 hogy az N[-SZ 6ltal kijelttlt szakmai szervezeti egys6ggel, illetve
koordinftonal - elsdsorban, de nem kiz6r6lag az lfr,SZ 6ltal kijeldlt szakmai kapcsolattart6
[tj6n - eryiittmflkddik, biaositja a reszv6telt az MLSZ 6ltal szewezett relevins k6pz6seken. Az
MLSZ az OnkormAnyzat 6ltal k6rt, a futballpilyin szervezett tev6kenys6gekhez 6s
aktivitrisokhoz kapcsol6d6 adatszolg6ltatrisokat toljositi. Az Onkormrinyzat a Futballp6lya
haszn6lata sor6n az MLSZ 6ltal szervez,etl orszdgos labdarug6 szalonai programokhoz
(els6sorban Bozsik proeram, 6s szabadid6- futball) kaposol6d6 torn6k, rendenr{nyek, versenyek
lebonyolit6s6nak els6bbs6get biaosit, 6s az MLSZ jogosult a t6rlt6smentes p6lyahaszn6latra.

14. _MLSZ 6s Onkorm6nyl{k6ztlsen rendelkezik a Futballpilya t€rtletere vonatkoz6 rokkim c6l{r

feliiletek hasznositrisi jog-6val. MLSZ a palfnkok bels6 hirdet6si feliiletdnek tekintet6ben, a

20x40-es 6s 12x24-es p6lya esetdn 12 db 100x200 centim6teres hirdetdsi feliilet, a 40x60-as 6s

al05x68-as p6lya esetdn 8 db 100100 centim6teres hirdet6si feliilet kizir6lagos felhasznil6ja.,
A kizrir6lagos hirdet6si feliiletek elhelyezked6s6t MLSZ jogosult meghat6rozni a Futballp6lya
i)zembe helyez6s6t k6vet6 30 napon belill, de legk6s6bb az Onkorm6nyzat erre vonatkoz6
felhiv6sdban megieldlt hat6rid6re. MLSZ a nem kiz6r6lagos Gliiletek hirdet6si jog6t 6tengedi az

Onkorm6nyzatnak, az ebb6l szirmazl bev6tel az dnkormdnyzatot illeti meg.
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15. Szarzbdb felek meg6llapodnak abban, hogy a Futballpdly6n folytatoft tevdkenysCghez -
amennyiben az sziiks6ges - a hat6s6gi engeddlyeket az Onkorm6nyzat saj6t k0lts6gdn kdtele6
beszetezni, sz0ks6g eset6n azokat megfJltani, az id6szakos hat6s6gi vizsg6latokat elv6goztotni,
illetve tev6kenyscg6t mindenkor a hat6lyos hat6s6gi enged6lyek birtokaban 6s el6lr6sok
megtart6sa mollett folytatni.

16.0nkorm6nyzat kdtelezetts6get v6llal arra, hogy megfizeti a kdzmtifejlesztCsi hozz6jAruldst,
v|llalja az energia csatlakoz6si pont kiCpftds6t saj6t kdlts6g6n 6s rendelkezdsre bocs{tja a
beruh6z6s tizemeltetis6hez sztlks6ges - m{iszaki leir6sban meghat6rozott - energiamennyis6get.

17. Felek kdlcstiniisen jogosultak ellen6rizni a Futballp6lya rendeltet6sszerf Cs a jelen
meg6llapod6s el6flisainak mogfeleld hasznilalfit, 6s kdvetelhetik a rendeltetdsellenes vagy
szerz6ddsellenes haszn lat megszUntet6sdt, tovhbbl az iiyen haszn6latb6l ered6 kAr
megt6rlt6s6t.

18. Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben dnkormdnyzat jelen szerzOddsben foglalt
valamely kdtelozetts6gdnek hatAriddben nem, vagy nem megfelel6en tosz eleget, 6gy a
szerzfid€sszegds minden napj6ra 5.000,- Ft k6sedelmi k6tb6rt kdteles fizetri MLSZ-nek.
Kdtb6rterhes szerz6ddsszegdsnek min6slil ktll6n0sen - de nem kiz6r6lagosan - a Futballp6lya
haszndlatit ds haszn6lhat6s6gdt befoly6sol6 sr*rzbd€sszeg*s, valamiflt azY/1-2.,\19. 6sY/72-
13. pontokban el6trt kdtelezettsdgek nem, vsp trem szerzbdisszr;rfi teljesftdse. Tokintettel arra,
hogr a sznrz6d9s id6 ol6tti mogsziintet6so a Tao tv. 6ltal eldlrt hasznosltdsi kdtelezetts6g, miatt
kiz6rt, a jolen pont szeritrti kdtbdrfizet6si kdtelezetts6get Felok som dsszegben, sem id6ben nem
korlfilozzAk. A kdtb6r az Onkormdnyzatnak felr6hat6 szerz6d6sszegds megszfn6s6t kdvetd
napon v6lik esed6kess6 azzal, hogy amennyiben a szerz6d6sszegdssel 6rintett id6szak a
kilencven napot meghaladja (huzamos szerzbd6sszegds), irgy erre az id6szaloa es6 kdtb6r a
kilencvenegyedik napon v6lik esed6kess6, 6s ezen a napon kezdddik a kdvetkez6 kdtb6rfizet6si
id6szak.

VI. Szavatoss{g

1. MLSZ szavatol az6rt, hogy a
Onkorminyzat birtok6ba.

Futballp6lya haszn6latra alkaknas 6llapotban kerill az

2. 1nkormfunyzat sravatol a26rt, hory a Futballpilya a jelen meg6llapod6s fenn6ll6s6nak egdsz
tartama alatt rendeltet6sszerfi, szerz6ddsszerfi, biztons6gos 6s balesehentes haszn6latra
alkalmas, 6s egr6bk6nt is megfelel a szerz6d6s el6lr6sainak.

3. Onkorm6nyzat szavatol a26rt" hogy az Ingatlanon, illetve a Futballp6lyin harnadik szem6Vnek
nom 6ll fonn olyan joga, amcly a akwJfllyoanl u Feloket a zavartalan haszrAlatban, valamint
g6toln6 a jelen uegdllapod6sban foglalt k6telezettsdgek teuesIt6s6ben.

4. MLSZ sz, tattsl azf4 hogy a Futballp6lydn harmadik szemelynek nem 6ll fenn olyan joga,
amely akaddlyozn6 a Felekot a zavartalan hasan6latban, valamint g6toln6 6ket a jelen
meg6llapod6sban foglalt ktitelez€ttsdgek teljesit6s6bon.

5. Az MLSZ a kivitelez6 v6llalkoz6val szemben, hib6s teljesit6sb6l ered6en 6t megillet6
szavatoss6gi jogdr6l jelen meg6llapod6ssal lemond az Onkorm6nyzat jav6ra. Felek
megdllapodnak abban, hogy az Onkorminyzat a szavatoss6gi jo gokat azI[{.LSZ 6ltal ajolen pont
szerint adott felhatalmaz6s alapjia kiz&r6lag a kivitelez6 v6llalkoz6val szemben 6rv6nyesitheti.
Az lnkorm[ayzat kifejezetten elismeri, hogy az MLSZ-szel szemben hib6s teljesit6sb6l ered6
szavatossagi ig6nl nem tflrnasz/.hat.
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VIL Kirvesz6ly

l. MLSZ az alfibbi esetekbon felel6ssdgdt kifejezetten kiz6rja:

- az iizemszerlJ m0kddCs kdrdben keletkezott b6rmely k6r;
- a Futballp6ly6n l6v6 dolgokban keletkezett k6r;
- baleseti k6rok, betdr6s, alkalmazottak 6s harmadik fCl k6rokoz6sa.
- vis maior esetek.

2

)

A Futballp6lydn belul bekdvetkez6 bfrmely m6s k6resem6ny eset6n is a hetyre6llltdsi
k6telezetts6g, illetve a felel6ssdg teljes m6rt6kben kizdr6lag dnkorm6nyzatot terheli.

szerzbdd Felek mog6llapodnak, hogy kOtelesek egym6st haladdktalanul drtesiteni, arnennyiben
barmilyen k6resem6ny ktivetkezik be, kiil6n6s tekintettel a jelen megAllapodas V/l8. pon{6ban
foglaltakra.

Onkormdnyzat kdteles a Futballpdly6n keletkezetl k6rosoddsokat haladektalanul helyredltftani.
Amenayiben ezen kdtelezetts6gdnek MLSZ lrdsbeli felhlv6sa ellen6re hat6rid6n beliil nem tesz
elege! MLSZ - k0tb&ig6nye 6rvdnyeslt6s6n tul - jogosult a k€letkezett k6rok helyre6lllt6s6val
kapcsolatos munk6k Onkormdnyzat kdlts6g6n t6rt6n6 elv6geztet6sdro.

4

5. Felek egyez6 en figzltik, hory a Ptk. kdrveszdly visel6s6re vonatkoz6 szab6lyai (5:22. S) a felek
jelen meg6llapoddssal alapltott jogviszonydban a jelen megfllapod6sban foglaltak szorint
alkalmaz:hat6k. Ennok 6rteLn6ben Felek egybehanga6an kijelontik, hogy a khrveszrc,ly - az
MLSZ 6ltal sz6nd6kosan, vagy s{rlyos gondatlans6ggal okozott ktu kiv6tel6vel -
Onkorm6nyzatot terheli.

VIII. A megdllapod{s hatdlyr

1. Felek meg6llapodnak abban, hory amennyiben a 10712011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. g (1)
bekozd6s 2. pondiban meghatdrozott j6vfhagyrist y6gz6 szaffezat ncm haryja j6vi az W-SZ
sportfejlesztdsi programj6t, MLSZ jogosult a szerz6d6st azonnali hatfllyal felmondani.

2. A.lelen megillapod6s hatalya - a Vllul. pontban ttrglaltak kivdteldvel - a hat6rozott id6tartam
eltelt6vel megszfinik.

3. A Futballprilya elpusaulds6val Felek mcgfllapod.{sa megszfinik. Ebben az esetben MLSZ nem
kdteles Onkormdnyzatnak m6sik sportldtesitmdnyt biztositani.

4. A jogviszony megszffn6se eset6n a Felek egym6ssal kOtelesek elsz6molni egriittrnfik6ddsiikb6l
ered6 ktitelezettsigek tekintet6ben. A jelen megdllapodris megszfinese az MLSZ-I nem g6tolja
esetleges k6vetel6sei behajtrisrira vonatkoz6 jog6ban, illetve abban a jog6ban, hogy az
esetlegesen felmertilt krirtiritdsi ig6ny6t drvdnyesftse.

5. Tekintettel a Tao tv. 6ltal meghatr{rozott hasznosit{si ktitelezetts6gre, Felek kifejezetten
elfogadj6lq hogy a Tao fi. 221C. g szerinti t6mogat6s ig6nybev6tel6t 6s a Futballp6lya
kialakitris6t kdvet6en a meg6llapod6s a hatrirozott id6 lej6*a el6tt nem keriilhet megsziintet6sre.

6. Otkorminyzat kifejezetten elismeri, hogy 6t terheli a hasznosit6si cdl neki felr6hat6
meghirisul6s6b6l, illetue kdtelezettsdgei nem, vagy nem megfelel6 teljesit6s6b6l ered6
valamennyi k6r, beledrtve az MLSZ 6ltal ig6nybe vett trmogat6s visszafizet6s6t, amennyiben a
szerz6d6sszeg6ssel 0sszefiigg6sben ez v6lik sziiks6gess6.
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IX. Kapceolattortds

A megAllapod6s teljesltdsdvel
felhatalmazott szemdlyek:

kapcsolatos tlgyintCz6sre C6 kapcsolattartdsra a felek 6ltal

MLSZ rdsz6rdl:
NCv: Kissnd dr. Kondor Bogl6rka
Beoszt6s: jogi el6ad6
Telefon: 06 30177 4-2538
Fax:06 l/577-9503
E-mail: kondor.boglarka@mlsz.hu

Onkorm[ny zat r 4sz6rbl:
N6v: Kov6cs Raymund
Beoszt6s: alpolg6rmester
Telefon; 06 l/401-1680
Fax:06 l/404-4308
E-mail: kovacsraymund@bpl 6.hu

2. Felek a jelen meg6llapoddssal kapcsolatos mindennem{i kdzl6seiket megtehetik lr6sban,
telefonon, tolefaxon, e-mailen. A telefonon tett kdzldseket halad6ktalanul ir6sban is kdtelosok
megtoDli a Felek.

3. A faxon ktilddtt dokumentumokat akkor kell k6zhez vettnek tekinteni, ha azt Felek jelen pontban
megadott h{v6szdm6ra kfildtdk 6s azt a vonatkoz6 addsi nyugta igazolta, az e-mailen ktlld6tt
dokumentumok 6tv6tel6t az e-mail fogad6sfr6l sz6l6 automatikus 6rtesltds igazolja.

4. Az ir6sban postai fton kiilddtt leveleket ajdnlott - tdrtivev6nyes - postai kiildem6nykdnt kell
feladni. A fentiek szerint elkiilddft 6rtesitds, lev6l az elkilld6st6l, post6ra adrst6l sdm{tott 5.
napon akkor is meg6rkezettnek min6siil, ha a t6rtivev6ny hem kereste", vagy "uem vette 6t"
jelzessol 6rkezik vissza a felad6hoz, vary a jelen szerz6d6ben irt telefaxszAmot, e-mail cimet
b{rmely f6l a m6sik f6l el6zetes 6rteslt6se ndlklll vfiltoztatta meg 6s az iry kuldott llzerLet ez6rt
nem jut el hozz6.

X. Egy6b rendelkez6sek

l. Felek a jelen meg6llapod6s teljesit6se c6lj6b6l legal6bb a Polg6ri T6rv6nyk6nyvr6l sz6l6 2013.
6vi V. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) szerinti egyiiftmffkdd6sre k6telesek.

2. A jelen megellapoddssal kapcsolatban a Felek a birtokukba keriilt adatokat, tdnyeket,
informdci6kat kOtclesek bizalmasan kezelni, azokat a meg6llapod6ssal 6ssze nem fiigg6 cilra
nem haszn6lhatjdk fel, harmadik szem6lynek nem adhatj6k tov6bb.

3. Jelen megellapod6s akkor l6p hatr{lyba, amikor azt mindk6t f6l felhatalmazott k6pvisel6je itj6n
dliirta.

4. Felek k6pvisel6i kijelentik, hogy az 6ltaluk kdpviselt f6l nev6ben a jelen szerzid{s aliiriis6ra
megfelel6 jogosultsiggal rendelkeznek. Elismerik tov6bb5" hogy a k6pviseleti hib6val
6sszefiiggdsben felmeriil6 k6rok6rt a polg6rijog szab6lyai szerint felel6ss6ggel tartoaak.

5. Jelen szerz6d6s kizhr6lag irSsban, a Felek felhatalmazott kdpvisel6inek al[irisAval m6dosithat6

6. Ha a jelen meg6llapod6s bdrmely rendelkezdse, vagy annak b6rmely ktiriilm6nyek kdzdtti
alkalmaz6sa drvdnltelen vagy vdgrehajthatatlan, ez a meg6llapod6s egy6b rendelkez6seit 6s azok

alkalmazdsft ncm 6rinti, azok a jog Sltal uregerrgcdcl.t legteljesebb m6rtdkben a Felek jelen

meg6llapod6sban kifejezett c6ljainak 6s akaratdnak megfelel6en 6rv6nyesithet6k maradnak.
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7. Felek a szerzoddses feltCteleket egybehangz6 akaralnyilatkozatu k ka I Ptk. a felek
szerz6d6skdt6si szabads6g6t r\gzltb rendelkez6seiro tekintettel hatirozt{k meg.

8. Felek egyez\en r6gzitik, hogy a jogaikat 6s kdtelezettsdgeiket cdljaik ds 6rdekeik mogfelel6
figyelembe v6tel6vel 6llapltott6k meg, ezert a jelen megfllapod6s szerinti szolgdltat6s-
ellenszolg6ltattrst egyen6rt6k0nek ismerik el. Ennek 6rtelm6ben Felek egybehangz6an kijelentik,
hogy az egyen6rt6k{ls6g elvdnek megs6rt6sCre, illetve a szerz6d6s egydb okb6l ad6d6
Crvdnytelens6gdre nem hivatkozhatnak, erre hivatkozva egymdssal szombon kbvotel6st
jogszeriien nem tdmaszthatnak.

9. E meg6llapod6sban nem drintett kCrd6sek tekintetdben els6sorban a Ptk. rendelkez6seit kell
alkalmazni.

XL Megrillapod6s mcll6kletei

I . sz6mri mell6klet: helyszinrajz, illetve vdzrajz a futballp6lya feltiintetds6vel
2. szim]6 mellgklet: Futballpdlya kialaklt6s6nak Teljes Kdltsdge
3. sz6mrl mell6klet: Onkonnfnyzat karbantartisi feladatai

Jelen megdllapoddst a Felek felhatalmazd.ssal rendelkez5 kdptsel5jfik titjdn elolvasds 6s 6rtelmezds
utdn, mint akaratukkal mindenben megegtezdt alullrott helyen ds napon 5 pdlddnyban lrtdk ald.
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2. sz6mri mell6klct

Futballp{lya kialaklt6sAnak Teljes KUlts6ge

A milfilves futballpAlya azonoslt6 sz6ma: 13l6-3-48211

A m0fllves futballp6lya clme: I165 Budapest, B6tony u. 3.

A mii{Uves futballpdlya tlpuss: l1lx72

A mffiives futballp6lya kialakltds6nak teljes brutt6 k0lts6ge: I3l 735 683 Ft

\.



3. sz6mri melldklet

Ismertetd a mfifllves Iabdarri96 pdly[k haszndlatdhoz 6s karbantartAs{hoz.

I. A mfifiives sportpflydk 6poldsa.

Jelen mellcklet [tmutatasul szolgdl a miif0 tisztft6s6hoz 6s 6pol6shhoz. Ezen beliil kill6n

r€.szletezi a homokkal 6s gumival feltdltittt pflyfk karbantartdsdt.

Emellett figyelembe kell venni a miifligy6rt6 cdgek utasltdsait 6s el6ir6sait. Tapasztalataink

szcrint, ezckct az utasit{soket az 0gyfelek gyakran flgyelmen kivul hagyjrik. Ennek a

kdvetkezm6nye ldtvdnyos min6s6groml6s, amely a j6t6kot nagyban neheziti, illetve ak6r

ellehetetlenlti, Ennek az egyetlen oka a m0f{ nem megfelel6 karbantart6sa.

A probldma megel6zdse irdek6ben szeretndnk dnt felvil6gosltani arr6l, mit is jelent ery

mtlfflves sportp6lya karbantart6sa. Ezek a pflyfk specidlis homok r6teget tartalmazralq ami

eldseglti a stabiliz6ci6t. A homokr6teg tetejdn egy m6sik, granul6tumb6l 6116 r6teget

helyeztek el a sportolAshoz szttks6ges technikai funkci6k biztos{tfsiihoz. A granulAtum

r6teg dar6lt gepkocsi 6s kamion gumiker6kbdl, specidlis anyaggal tevont festett gumib6l

k6sz0l.

A ktivetkez6 aj6nldsok lefedik a legtdbb homok 6s gumi tdltel6kkel rendelkez6 tlpusokat.

A miiftlves p{lya telepit6se ut6n a t0lt6anyagnak id6re van szilks6ge az elhelyezkedCshez.

Ez a folyamat akdr h6napokig is eltarthat. A haszndlat melletti rendszeres sepreget6s ds

tisztittrs el6segiti a folyamat vigbemeneteldt. A teleplt6st kdvet6en a pflydban nChany

gyiir6dds kele(kchet, mely azonban, iddvel elt0nlk, ktisziinhet6e.n a h6mdrsCkleti

hatd.coknok Cs n homok/ gumi sflyfnak. Ez a folyamat hideg id6beo hosszabb iduig is Urrthat

(t6li id6szak).

A telepltCst k0vet6 id6szakban, a kef6vel t6rt6n6 tisztJtAs .orlr, ,, t"za" szdlakkal

taldlkozunk. Nincs scmmi ok az aggodalomra. A telepltds sor6n a kivitelez6 belevrig a

szilakba, mikdzben bedllitja a tekercseket, lev6gla a szdleket. F;zek a sz{lak mfu nincsenek

rdgzltve a mrifil hordoz6 rdteg6hez lgy lcmorzsol6dnak a tisztitds sorrin. Ehhez hasonl6an a

megolvadt csom6k is kihullnak, amikor a hordoz6 r6teg meglazul a perfor6ci6 miatt az els6

6vbcn. A monofil sz6nyeg eset6n (ohol szdmos csom6 tol6lhat6 cgybcn) kiesett, mcgolvadt

csom6kat lehet tal6lni, akAr a takarit6 eszkdzhdz ragadva, aktu a p6lya fels6 rdteg6n. Id6vel

ez ajelensdg magdt6l abbamarad.



Il. Ajdnlds a hawndlnthm.

A haszndlati 6s karbantart6si aj6nl6s cdlja, hogy a m0fUves p6lya fels6 rdtegdt a lehet6

Iegiobb dllapotban lehessen tartani, mellyel megndveljUk a pdlya {lettartam{t, annak

Crdek6ben, hogy:

) Egyenletes min6sdget tarthassunk fenn a j6tdkfelfileten az irtdkcs0kkendsi id6szak

egesze alall.

A lehetd legiobban drz6keljtik a pAly{t ajitdk k6zben.

Ajdnljuk, hogy helyezzen el egy t6bl6t a milfttves pAtya bejdratinil a kdvetkez6

szab6lyokkal:

)) Tilos a fCmszegecsek, Wngek hasmllatz,.

) 'l'ilos a rJohfnyztrs.

)) Tilos 0vegot viru o pdlydra.

)) Tilos a rfg6gumi haszndlata apfilyfllt

)) Tilos kutyfkat vinni a p6ly6ra

Nyilv6nval6an a p6lya nem alkalmas eszk0z0k t6rol6s6ra 6s nem parkolhatnak rajta aut6k.

Az aut6k nem csupdn stippeddseket okoznak dinamikus 6s statikus terhel6stlk reven, az

olajos szennyezdst is fontos megemliteni. Ugyanezek vonatkoznak minden motoriz6lt

karbantart6 berendez6sre, pClddul a traktorokra is. Ezeket haszn6lat utin nem szabad a

p6ly6n hagyni.

A p{lya els6sorban arra szolg6l, hogy spodoljanak rajt4 de n6h6ny alkalommal hasznilhat6

mds tev6kenys6geke is (p6ldiul fosz,tivdl helyszink6nt). Erre van lehet6s6g, dc sz6mos

korl6tozisra figyelni kell. Az a legiobb, a pilyit fumdrlemezekkel fedik le. Ha ez nem

lehcts6ges, akkor ker0lni kell a nyom{spontok kialakul6s6t. Ide6rtve a tiisarlcu cip6ke! asztal-

6s sz6kl6bakat stb. A doh6nyzds mindcn esetben tilos, itel €s ital fogyaszlisa scm aj6nlott a

p6lya teruletdn.

III. AjfnLis a karbantartishoz

A hasznil6, vagy a pily66rt felel6s szervezetnek vdgre kell hajtania a kdvetkez6

karbantartdsi tevdkenys6geket a homokkal/ gumival tdltdtt ndgy 6vszakos p6lyiik eset6ben:

1. A homok/ gumi tttlt6anyag karbantar&isa.

A pilya egdsz teriiletdt hetente egyszer gdppel fel kell seperni (lehriz6s), olyan eszkdzt

hnszndlva, smi statik-us vagy fory6 kcf€vcl rcndclkczik. A kcfe mcrcv ncjlon sz6lakb6l 6ll,



ami el tudja egyengetni a homok ds gumi ttilteldket. Igy a fels6 rdtegek laz6k ds

yiziteres/"bek maradnak. A kefe biztosida, hogy a tiilteldk tetegzldye helyezkedjen el 6s a

gumi granulAtumok visszaterOljenek arra a helyre, ahov6 val6k. K0l0n6sk 6ppen a laz6n

toltott, h6re l6gyul6 tolteldk esetCn, a homokrdteg soha nem lehet l6that6 vagy fedetlen.

Utasftdsok a IehfzLshoz ds a r]lelytisztitdshoz:

o A lehfzSst tttbb kill6nbdz6 ir6nyb6l kell v6grehajtani. Az egy irinyb6l ttirt6n6

lehfzds csak a tdlt6afiyag felhalmoz6d{s6h oz yezet ds a vonalazds tart6s, egy

ir{nyt lehtz6sa a vonalazAs elv6l6s6hoz vezet}et.

o A maximilis vezet6si sebessdg 5 km/ 6ra ker0lve a hirtelen fdkezdst 6s az 6les

kanyarokat.

. Cs6kkentse a sebessdget a kanyarck el6tt 6s kanyarodjon szdles ivben.

. Ne pr6b6lja meg forgatni a kerekeket 6116 6llapotban, ktllOnben a bolyhos anyagok

kihullhatnak.

o A karbantart6 gdp vary haktor kerekeit megfelel6 m6don fel kell frrjni.

o Leefeljebb 1500 kg srllyi taktorok haszn{lata aj6nlott, mely nagyban megkdnnyiti a

munkit.

FONTOS ! Ha a p6lya nagyon vizes, a lehirz{s 6s a m6lytisztitds esetlegoson kiragadhatja a

tdlt6anyagot a gyep tet€jCrdl. Eltarthat egy ideig, amlg a gumi granuldtumot visszahelyezi

a sz6nyegbe. A leglobb, ha nedves id6ben mell6zzuk a p6lya karbantartds6t, vagy csak

egy statikus lehuz6 kef6t haszndlunk.

A sarkokat 6s a biintet6 ter0letet megfelel6 m6don fel kell tolteni homokkal 6s gumival. A

tdlte l6ket firyelmesen kell ellen6rizni ezeken a pontokon minden eryes jdtdknap v6gdn. Ha

nem egrenletes a feltdltCs, akkor fem6ll a veszlly, hory a p6lya eryenetlenn6 v6lik. Ez nem

csuprin veszdlyt jelent, gondolva itt a j6t6kosok esetleges s6rlil6seire, de ndveli a mfifii

elhaszndl6dds{nak mdrt6kdt' is. A ttilt6anyag magassdginak szab6lyos ellen6rzise

sz0ksdges. A csom6k 6tlagos magass6ga a ttilt6anyag fels6 szintje felett 10 6s 15 mm kdz6tt

van. A gyepet ezzel a nagassfiggal fejlesztett6k ki 6s teszteltlk le, ezzel produk6lja a

leglobb eredm6nyt. A tril alacsony tolt6anyag ar6ny a szdlak lefekvCsihez vezethet, ami

kds6bbi negatlv kdvetkezmdnyekkel jAr!

2. A mflfii tiszt{tdsa

Kuldnleges figyelmet kell forditani a kornyez6 tertilet talajt6l 6s szennyez6 anyagokt6l

val6 meglisztitAsrira. Ezek kdnnyen dtkerUlhetnek a pllylra a sz6l, cipt!, vagy m6s eszkdz

segfts6gdvel. Ennek elker lCse drdekdben, l6btdrl6ket, r6csokat kell telepiteni a p6lya
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