E|őteriesztés a Haladás Sportkomplexum Feilesztő Nkft. a Nemzeti Feilesztési
Minisztérium és szombathelv Meevei Joeú város Önkormánvzata között tétreiött
Támogatási szerződés 3. számú módosításához

Szerződő Felek 2015, október 13-án a Támogatási Szerződés 2. szarnű módosításaként
egységes szerkezetű támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) íftak alá
9 582 590 000 forint összegben a Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének(a
továbbiakban: Beruházás) támogaíására a Szombathelyi sportcélúberuházások támogatása
(Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) fejezeti kezelésű előirányzat
2014. és 2015, évi forrásai terhére. A Szerződés Támogató és Támogatott által az aláíráskor
ismert költségbecslésen alapulóan került me gkötésre.

Támogatott a 2015. november 27-én kelt levelében tájékoztatta Támogatót és dr. Fürjes
Ba|ázs egyes kiemelt budapesti sportberuházásokért felelős kormánybiztost (továbbiakban:
Kormánybiztos), hogy a Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok
z kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzéseés a kivitelezéshez szükséges
építéséI'
kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítésetárgyában folYatott
közbeszerzési eljárás keretében 2015. november 26-án sort került a beérkezett ajánlatok
bontására, továbbá anól, hogy a bontást követően megállapítható, hogy az ajánlatok
mindegyike az eljárás becsült éftékétjelentősen meghaladja, igy az eljárás
eredménye ssé géhez többletfonás szükséges.

Támogató és Kormánybiztos együttműködésében előterjesztés készült a hiányző forrás
pőtlásara a Kormány részére,melyet a Kormány 2015. decemberi üléséntámogatott, A
szerződéskötéshez szükséges megemelt pénzügyi fedezet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárának KBKSZ|43/2016-NFM_SZERZ
iktatószámú leiratában hivatkozott 204Il20I5. számű Kormányhatározattal került biztosításra.

Fenti Kormányhatátozat alapján az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások
megvalósításához kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 107112016. (II. 25.)
Korm. határozatban (a továbbiakban: Kormányhatározat) a Kormány egyetért azzal, hogy a
Szombathelyi sportcélú beruházások fejlesztés első ütemének megvalósítására a 20i3. és
2017. évek között összesen 15 200,0 millió forint összegben kerüljön sor, továbbá a Kormány
engedélyezte, hogy a nemzeti fejlesztési minisáer a XVII. Nemzeti Fejlesaési Minisáérium
fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím,
Szombathelyi sportcélúberuházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion
fejlesztésének támogatása) jogcímcsoport (továbbiakban: Jogcímcsoport) terhére a 2017. év
tekintetében legfelj ebb 5 5 80,5 millió forint összegben kötelezettséget vállalj on.
Szerződésmódosítás főbb ponüai:

.
o
o

a szerződésmódosítás nem egységes szerkezetben, hanem csak a módosított szerződéses
pontokra és melléklétekrekiterj edően került módosításra
a szerződésben szereplő műszaki tartalom részletesebben kidolgozásra került
a20I7 . évi forrás terhére folyósítás leghamarabb 2017 .januárjában lehetséges

a

.

szerződésmódosítás folyamatát egyszerűsíti, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium
Beruházási Alapra vonatkoző engedélyétnem kell megkérni
a beszámolás tekintetében a hatétridők nem változnak: a megvalósítás szakmai zátó
beszámoló és pénzügyi zárő elszámolás benyújtásának határideje 2017. október 3l, a
projekt zárás elszámolása Támogatő részéretörténő benyújtásának határideje 2018. január
15-e marad
amennyiben a műszaki tartalom változása, vagy előre nem látható okok indokolttá vagy
szükségessé teszik, akkor a jelen szerződésmódosítással le nem kötött forrás (közel 600
millió Ft) felhasználása szükségessé válhat, ezéri fenn kell tanani a lehetőséget a
szerződés új abb módosítására
a szerződés módosítása az egységes szerkezetű szerződéssel azonos módon,
háromoldalúan kerül aláirásra.

Budapest, 2016. április 12.
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