FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS SPORT FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.), képviseli: Dr. Nemény András polgármester
(továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Sugár út 18.), képviselő: Leidli Géza
ügyvezető igazgató (továbbiakban: Kft.) között egyes sport feladatokra, a Sportról szóló
2004. évi I. törvényben (a továbbiakban sporttörvény) foglaltak alapján az alábbi
feltételekkel:
1. Ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezések:
A felek megállapítják, hogy
a) A Kft. a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő alábbi ingatlanokat üzemelteti,
kezeli:
-

a 6162/2/A/2 hrsz-ú, 440 m² hasznos alapterületű, sportterem megnevezésű,
természetben Szombathely, Fő tér 14/B. szám alatt található társasházi
ingatlanvagyon (VAOSZ tekepálya);

-

a 7841 hrsz-ú, 4 ha 2734 m² hasznos alapterületű, kivett sporttelep megnevezésű,
természetben a Szombathely, Kolozsvár u. 27. szám alatti társasházi
ingatlanvagyon (régi Építők pálya) területéből a 7841/A/3, 7841/A/4, 7841/A/5,
7841/A/6, 7841/A/7, 7841/A/8 és 7841/A/9 hrsz-ú albetétek és hozzájuk tartozó
területek (sportpályák), a 7841/A/1 és 7841/A/2 hrsz-ú, hajléktalanszálló
megnevezésű ingatlanok és a hozzájuk tartozó terület 2004. január 23-tól
határozatlan időre a Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási
Közhasznú Társaság, majd annak jogutódja, a Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat
Ellátó
Közhasznú
Nonprofit
Kft.
használatában
és
üzemeltetésében vannak.

-

a 2690 hrsz-ú, 2 ha 5556 m² hasznos alapterületű, kivett sporttelep megnevezésű,
természetben a Szombathely, Markusovszky u. 6. sz. alatti ingatlan, azzal a
kikötéssel, hogy a Szombathely, Késmárk utcában lévő, az ingatlan többi részétől
kerítéssel elválasztott 10 db teniszpálya, a klubépület és 14 parkoló tekintetében
az ingatlanrészre, valamint ingóságokra szóló bérleti szerződés van érvényben,
amely az Önkormányzat, mint bérbeadó és a Szombathelyi Teniszcsarnok
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (jelenleg: MAKANOI PSP Bt.) és Szabó Péter,
mint bérlők között jött létre 2020. július 1. – 2035. június 30. napja közötti
határozott időtartamra.

-

a Sportliget teljes területe: 3758/2 hrsz.-ú,. 6 ha 4056 m2 területű, kivett
sporttelep; 3758/3 hrsz.-ú, 307 m2 nagyságú, kivett közforgalom által el nem zárt
magánút; 3758/6 hrsz.-ú, 2681 m2 nagyságú, kivett közút; 3758/7 hrsz.-ú, 7265
m2 területű, kivett parkoló; 3757/1 hrsz.-ú, 3651 m2 nagyságú kivett közterület;
3758/1 hrsz.-ú, 1370 m2 területű kivett járda; 3758/8 hrsz.-ú, 165 m2 területű
kivett járda, valamint 3788/4 hrsz.-ú, 772 m2 nagyságú kivett járda a felsorolt
ingatlanokon található valamennyi létesítményt és épületet beleértve.
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-

a 4649/4 hrsz-ú, 7809 m² hasznos alapterületű, kivett állami terület I.
megnevezésű, természetben a Szombathely, Homok u. 9. sz. alatti
ingatlanvagyon (Homok u. lőtér) azzal a kikötéssel, hogy az ingatlant terheli a
Szombathelyi Technikai és Szabadidősport Szövetség javára bejegyzett
földhasználati jog; az ingatlanra vonatkozóan az Önkormányzat a Szombathelyi
Városi Sportlövő Szövetség részére biztosított ingyenes használatot külön
megállapodásban foglaltak szerint.

-

a 4178/1 hrsz-ú, 2857 m² hasznos alapterületű, kivett lőtér megnevezésű,
természetben Szombathely, Orgona utcában található ingatlanvagyon (oladi
futóvad-lőtér) azzal a kikötéssel, hogy az ingatlant. 2028. december 31. napjáig
ingyenes használatba adási szerződés alapján a Polgári Lövész Egyesület
működteti és üzemelteti;

-

Kenderesi utcai 3675 hrsz-ú, 2 ha 8359 m2 nagyságú, és 3673/2 hrsz-ú, 8349 m2
nagyságú, kivett sporttelep megnevezésű ingatlanok azzal, hogy a Szombathelyi
MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület ingyenes használati megállapodással
rendelkezik az 3675 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 2020. március 1. napjától 15
évre, a 3673/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 2020. március 1. napjától 2027.
február 28. napjáig.

b) A Kft. bérli és üzemelteti:
-

2013. június 1. napjától határozatlan időre a SZOVA Zrt. tulajdonát képező
szombathelyi 2313/A hrsz.-ú, 6272 m2 területű, „egyéb épület sportcsarnok”
megnevezésű, a szombathelyi 2313 hrsz-ú ingatlanon található felépítményt
(Aréna Savaria), valamint az Önkormányzat tulajdonát képező és a SZOVA Zrt.
kezelésében lévő szombathelyi 2313 hrsz.-ú, 6 ha 40 m2 területű, „sporttelep”
megnevezésű Sugár úti ingatlan – dobópálya területén kívüli – részét;

-

a Nemzeti Sportközpontok és a Kft. között 2020.március 12-én kelt üzemeltetési
szerződés értelmében a Kft. 2020.02.01.-2024.12.31. napjáig üzemeltetője a
Magyar Torna Szövetség jóváhagyásával, a részére nyújtott MOB 16 kiemelt
sportág infrastruktúra fejlesztési támogatás előirányzat terhére a Magyar Állam
javára megvásárlásra került a Szombathely belterület 1006/3 hrsz. alatt felvett,
természetben 9700 Szombathely, Farkas Károly utca 81/A. szám alatt található
ingatlannak.

2. A Kft. kötelezettségei:
a) A Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy
o az általa üzemeltetett sportlétesítményeket folyamatosan karbantartja,
o az adott sportág jellegének megfelelően napi rendszereséggel gondozza,
o a közüzemi díjakat esedékességkor haladéktalanul megfizeti.
b) A Kft. az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pont bd) pontja értelmében a helyi
önkormányzat tulajdonában álló vagyon tekintetében vagyonkezelő lehet, ezért a
részére vagyonkezelésbe adott ingatlanok vonatkozásában:
-

megilletik az Önkormányzat jogai, és terhelik az Önkormányzat kötelezettségei
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII.
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23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) szabályai szerint –
ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettséget is – azzal, hogy







a kezelt vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá
az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára
alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított
szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog
kivételével - nem terhelheti meg,
a kezelt vagyont biztosítékul nem adhatja,
a kezelt vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem
terhelheti meg, valamint
polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi
hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára
alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított
szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz
történő hozzájárulást.

-

A Kft. kijelenti, hogy a kezelt vagyontárgyakat ismeri, azokat a jelen szerződésben
meghatározott feladatok ellátására alkalmasnak tartja, a kezelt vagyont
rendeltetésének, a jelen és az adott ingatlanra kötött hatályos szerződéseknek,
továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az ilyen személytől
elvárható gondossággal birtokolja, használja és szedi a hasznait. A Kft.-t a
Vagyonrendelet alapján – az adott ingatlanra kötött hatályos szerződések keretei
között – a kezelt vagyonra megilleti az ingyenes használat joga, jogosult a
birtokvédelemre.

-

A Kft. kötelességet vállal a kezelt vagyon állagának megóvására, jó karban
tartására, működtetésére, a jelen szerződésben meghatározott célnak megfelelő
használatára.

-

a Kft. a kezelt vagyon hasznosítását e megállapodás, illetőleg a Vagyonrendelet
rendelkezéseinek megfelelően másnak átengedheti, azonban a használó
magatartásáért, mint a sajátjáért felel.

-

A Kft. tudomásul veszi, hogy a hasznosításban – a hasznosításban közvetlen
vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag
természetes személyek vagy az Nvtv. szerinti átlátható szervezetek vehetnek
részt.

-

A Kft. a kezelt vagyon használatba adásából keletkező esetleges bevételeiből
köteles a vagyontárgyak állapotát és értékét hosszú távon fenntartani.

-

A Kft. teljesíti a jogszabályban előírt önkormányzati vagyonra vonatkozó
beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettséget,
továbbá tűri az Önkormányzat ellenőrzését, illetve annak lefolytatásában
közreműködik.

-

A Kft. a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető
minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az információs önrendelkezési
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jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az
önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és
okirat bemutatására.
-

A Kft. évente egyszer – az intézmény éves beszámolójával egyidejűleg –, illetve a
változás bekövetkezésétől számított 60 napon belül köteles tájékoztatni az
Önkormányzatot a kezelt vagyon állapotáról, a kezelt vagyon érték és mennyiségi
változásáról, a pótlásról, értékmegőrzésre fordított költségeiről.

-

A Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a kezelt vagyont fenyegető veszélyről és a
beállott kárról haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot – ideértve azt az esetet
is, ha őt harmadik személy a jogainak gyakorlásában akadályozza –, továbbá tűri,
hogy a Tulajdonos a veszély elhárítására, illetőleg a kár következményeinek
megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. A Kft. felelős minden
olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat
következménye kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben az
önkormányzati vagyon kezelőjétől elvárható.

-

A Kft. – az adott vagyonelemre kötött hatályos szerződésekben szereplő eltérések
figyelembe vételével – köteles a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő
terheket (közterheket) viselni, valamint a szükséges felújítási munkákat elvégezni,
elvégeztetni. A Kft. köteles az Önkormányzat előzetes, írásbeli engedélyét kérni a
vagyonkezelt eszközön elszámolt, bármely a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 3. § (4) bekezdése szerinti beruházáshoz, felújításhoz. A beruházás,
felújítás értékét a Kft.-nek bizonylatokkal – így különösen előzetes tételes
költségvetéssel, számlákkal – kell igazolnia, és arról az Önkormányzatnak be kell
számolnia. Az Önkormányzat jogosult a beruházás helyszínén az elvégzett
munkákat bármikor tételesen ellenőrizni.

-

A Kft. a kezelt vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve
közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly
módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott tevékenységéből származó
bevételeitől, költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen.

-

A Kft., ha az gazdaságilag indokolt és a jogszabályok lehetőséget adnak rá, a
vagyonkezelésbe vett vagyon bővítése, továbbfejlesztése érdekében
államháztartási vagy EU források elnyerése érdekében pályázatot nyújthat be. A
pályázat benyújtásához az Önkormányzat Közgyűlésének a hozzájárulása
szükséges. A hozzájárulásnak tartalmaznia kell a tervezett beruházás céljára, az
igényelt támogatás nyújtására, összegére, az önerőre, a beruházás
elszámolására, valamint a támogatás felhasználásával kapcsolatos biztosítékokra
vonatkozó feltételeket is.

c) A Kft. a vagyonkezelésébe adott Sportliget területére (a területre vonatkozó
térképmásolat a jelen feladatellátási megállapodás 1. sz. mellékletét képezi)
vonatkozóan – tekintettel arra, hogy az ingatlant az Önkormányzat a TOP-6.3.2-15SH1-2016-00001 számú projekt keretében európai uniós forrásból fejlesztette – a
terület és valamennyi létesítménye és beszerzett eszköze tekintetében az alábbi
előírások betartására köteles:
-

A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a
felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell
hozzáférést biztosítani.
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-

A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy
hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli
kapacitás legalább 20 %-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy
csapatnak kell használnia.

-

Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat
esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

-

A létesítményt változatlan állapotban kell működtetni, tekintettel arra, hogy a TOP6.3.2-15 pályázati felhívás előírásainak megfelelően az Önkormányzatot
fenntartási kötelezettség terheli.

-

A létesítményben bármely átalakítás, felújítás, egyéb beavatkozás kizárólag az
Önkormányzat előzetes jóváhagyásával végezhető.

-

A Kft. köteles közreműködni és szabad bejárást biztosítani a támogatásból
megvalósult projekt helyszíni ellenőrzései során az arra jogosult ellenőröknek. A
helyszíni ellenőrzésről az Önkormányzat előzetesen értesíti a Kft-t.

-

A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény
építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével
történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon,
a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

-

a Kft. részére a feladati ellátáshoz a teljeskörű műszaki átadás-átvételi
dokumentáció átadásra került, ennek a része Fenntartási és üzemeltetési
útmutató (2. sz. melléklet), mely szerint a létesítmények karbantartása, a terület
gondozása, az útmutatóban meghatározott eszközök használata és karbantartás
szükséges.

-

Amennyiben a Kft. a létesítmény bármely része vonatkozásában további
megállapodást köt, akkor a megállapodás feltételrendszere révén köteles
biztosítani a fenti feltételek teljesülését. A létesítmény használatára vagy
működtetésére vonatkozó megállapodás csak a Vagyonrendelet, illetve a Kft.
szabályzataiban foglalt rendelkezések alapján köthető.

-

A Kft. a fenti előírásokat dokumentált módon köteles betartani, a létesítmények
használatára vonatkozóan köteles kimutatást vezetni, és ezen dokumentumokat
hivatalos helyszíni ellenőrzés esetén köteles bemutatni a támogatás szabályos
felhasználását ellenőrizni jogosult szerveknek (Magyar Államkincstár, Állami
Számvevőszék, EUTAF, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Európai Bizottság,
OLAF, Európai Számvevőszék). A Kft. az általa eszközölt karbantartásról
részletes naplót köteles vezetni, amely tartalmazza, mikor, milyen karbantartási
munkálatot végzett.

d) Az Aranypatak revitalizációjára vonatkozóan az Önkormányzat és a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság 2017. november 14. napján megállapodást kötött az
ingatlan hasznosítására és fenntartására vonatkozóan, mely megállapodás jelen
feladatellátási megállapodás 3. sz. mellékletét, a hozzá kapcsolódó Fenntartási
útmutató pedig a 4. sz. mellékletét képezi.
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3. A Kft. Alapító Okirat szerinti feladatai:
a)

A Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a sporttörvényben meghatározott, az
Önkormányzat sportkötelezettségeinek körébe tartozó feladatok közül ellátja az
alábbiakat:
-

Sportlétesítmény működtetése ( TEÁOR:93.11 )
Sport, szabadidős képzés ( TEÁOR:85.51 )
Sportegyesületi tevékenység ( TEÁOR: 93.12 )
Egyéb sporttevékenység ( TEÁOR: 93.19 )
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR: 93.29 )

b) A Kft. ezen feladatokon kívül, az alapító okiratban megjelölt körben az alábbi
TEÁOR szerinti üzleti, gazdasági tevékenységet is folytat:
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR:68.20.)
- Szabadidős sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR:77.21.)
- Összetett adminisztratív szolgáltatás (TEÁOR:82.11.)
- Sport, szabadidős képzés (TEÁOR:85.51.)
- Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR:93.11)
- Egyéb sporttevékenység (TEÁOR:93.19.)
- Médiareklám (TEÁOR:73.12.)
- Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (TEÁOR:69.20)
- PR, Kommunikáció (TEÁOR:70.21.)
- Könyvkiadás (TEÁOR:58.11.)
- Folyóirat, időszaki kiadvány (TEÁOR:58.14.)
- Mns egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR:49.39)
- Egyéb szálláshely -szolgáltatás (TEÁOR:55.90)
- Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR: 56.10)
- Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR: 56.21)
- Italszolgáltatás (TEÁOR: 56.30)
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (TEÁOR: 77.39)
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR: 82.30)
4. A Kft konkrét feladatai:
A Kft. a 3.a) pontban felsoroltakhoz illeszthetően az alábbi konkrét feladatokat
köteles ellátni:
 Sportiskolai képzés
o saját nevelésű minőségi utánpótlás képzés biztosítása;
o a közoktatási intézményekkel, iskolai sportkörökkel és diáksport
egyesületekkel együttműködve a tehetséges tanulók kiválasztásának
biztosítása;
o kapcsolatot tart a verseny és élsport keretében működő egyesületekkel,
szakosztályokkal, hogy biztosítható legyen a kiemelkedő teljesítményű
sportolók élsportba való továbblépése;
o a sportiskolával tagsági jogviszonyban álló sportolók versenyre való
felkészítése, rendszeres versenyeztetése;
o felkészítő, előkészítő, kiválasztó sporttáborokat szervezése;
o bemutatók, nyílt napok szervezése;
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 Diáksport
o

az alapszintű, diákolimpiai és egyéb diákversenyekkel, diáktáborokkal,
túrázással kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása;

 Szabadidősport
o

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség tárgyi és
adminisztrációs
feltételeinek
(szabadidősportos
irodahasználatának biztosítása,

személyi –
munkatárs),

 Máshová nem sorolt sporttevékenység
o
o

közreműködik a városi, illetve a város által támogatott – utánpótlás korú
fiatalokat érintő sportrendezvények lebonyolításában, szervezésében;
a város által támogatott Sportrendezvények szervezése, lebonyolítása;

A Sportiskolai sportágak, szakosztályok megszűnésével, bővítésével kapcsolatos
döntések Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörébe tartoznak.
Sportiskolai jelenlegi szakosztályai:
-

Asztalitenisz;
Atlétika;
Kézilabda (működése jelenleg szünetel);
Korcsolya;
Kosárlabda;
Röplabda;
Sakk;
Tenisz (működése jelenleg szünetel);
Torna;
Úszás;

5. A Kft. vállalja a város sportéletének fellendítése és kiszolgálása érdekében, hogy a
sporttörvényben meghatározott feladatokat folyamatosan ellátja, ezzel segítséget
nyújt a települési Önkormányzat ellátási kötelezettségének teljesítésében.
6. A Kft. tudomásul veszi, hogy tevékenységét csak működési engedély birtokában, a
szükséges tárgyi és személyi feltételek teljesítése alapján végezhet. Amennyiben
valamely feladat tekintetében nem rendelkezik működési engedéllyel, abban az
esetben a feltételek megnyílását követően azonnal intézkedik a működési engedély
beszerzéséről. A Kft. tudomásul veszi, hogy a működési engedélyek megszerzése a
jelen szerződés érvényességének feltétele.
7. A Kft. kijelenti, hogy a jelen megállapodásban meghatározott feladatokra vonatkozó,
jogszabályokban foglalt kötelezettségeket ismeri, a feladatok ellátása érdekében
szükséges szakmai ismeretekkel rendelkezik, a jogszabályban meghatározott
nyilvántartási és dokumentációs kötelezettséget ismeri, és a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak eleget tesz.
8. A Kft. kijelenti továbbá, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályokat ismeri,
azokat betartja. A Kft. vállalja, hogy az Önkormányzatot terhelő statisztikai
adatszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó adatokat az Önkormányzat részére
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átadja. Szükség esetén részt vesz a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya
szakmai megbeszélésein.
Az Önkormányzat kötelezettségei:
9. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben rögzített célokra
biztosítja az 1. a) és b) pontban körülírt ingatlanok ingyenes használatát a
szerződés érvényességi ideje alatt. A Kft. köteles az 1. a) és b) pontban felsorolt
ingatlanok rendeltetésszerű használatához a szükséges karbantartási és
üzemeltetési költségeket viselni. E kötelezettség nem vonatkozik a Kft. által
bérbeadott ingatlanokra. A bérbeadott ingatlanok vonatkozásában a Kft. köteles a
bérleti szerződés maradéktalan betartásáról gondoskodni.
10. Az Önkormányzat vállalja, hogy minden évben a költségvetési rendeletben hagyja
jóvá a Kft. következő évre vonatkozó támogatási összegét - a következő eljárási
rend szerint:
-

a Kft. – tekintettel arra, hogy eltérő üzleti év szerint működik - minden évben két
alkalommal, az üzleti év első féléve tekintetében tárgyév május 31-ig, a második
féléve tekintetében november 30. napjáig benyújtja a következő félévre vonatkozó
üzleti tervét, melynek elfogadásáról a Vagyonrendelet 19. § (1) bekezdés a) pont
am) alpont alapján a Közgyűlés dönt.

-

a Kft. a Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria és a kiscsarnok hasznosítására
minden évben komplex szakmai és pénzügyi tervet, programot külön is köteles
készíteni, amelyet minden év április 30-ig benyújt az Önkormányzat felé. A Kft.
által benyújtott program alapján az Önkormányzat sportügyekért felelős bizottsága
a következő év május 31-ig javaslatot tesz a Közgyűlésnek következő bajnoki
szezon
vonatkozásában
a
támogatásra
kerülő
kiemelten
kezelt
sportegyesületekre, szervezetekre, a bajnoki idényre biztosítandó óraszámokra és
az általuk természetben használt területekre és egyéb programokra,
rendezvényekre vonatkozóan. Az így meghozott közgyűlési döntés alapján a Kft.
minden évben június 30. napjáig megköti a kiemelten kezelt sportegyesületekkel,
szervezetekkel a bérleti szerződéseket.

11. Az Önkormányzat az adott évre vonatkozó támogatást havonta, a hónap 5. napjáig,
időarányosan, egyenlő részletekben teljesíti átutalással a Kft. számlájára.
Amennyiben a tárgyévben a feladatok ellátásához kapcsolódóan rendkívüli pénzbeli
támogatás szükséges, abban az esetben az Önkormányzat vállalja, hogy a Kft. által
benyújtott és megfelelő indoklással ellátott támogatási igény finanszírozásának
lehetőségét megvizsgálja és anyagi forrásainak függvényében, lehetőség szerint
támogatja.
12. Az Önkormányzat garanciát vállal arra, hogy a Kft. folyamatos működésének
feltételeit biztosítja, és lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat által nyújtott
támogatás összegét indokolt esetben a tárgyéven átnyúló közhasznú feladatok
ellátására fordíthassa a Kft.
13. Az Önkormányzat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése értelmében e
törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető
tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá
eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére
biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A
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402/2003. (XI.27.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott és utoljára a 204/2010. (IV. 29.)
Kgy. számú határozatával módosított Javadalmazási Szabályzat a Kft. vezető
tisztségviselőire is kiterjed.
Az eljárásra vonatkozó szabályok:
14.A feladatellátási szerződésben foglalt feladatokkal összefüggő szerződések,
beszerzési eljárások vonatkozásában a Kft. a vonatkozó magasabb szintű
jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és a Kft. saját szabályzatai alapján
köteles eljárni.
15. A feladatok ellátásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek az ügyvezető,
illetve a Kft. szervezeti és működési szabályzata szerint, ezen joggal felruházott
személyek tesznek eleget. A feladatok ellátásával kapcsolatos jogszabályi
rendelkezések betartását a Kft. ügyvezetője biztosítja.
16. A Kft. az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról teljes körű szakmai,
pénzügyi beszámolót készít. A Kft. a tárgyévet követő év október 15-ig a 157/2018.
(VI.25.) Kgy.sz.határozat alapján a naptári évtől eltérően az előző naptári év július
01-től tárgyév június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan a beszámolót eljuttatja az
Önkormányzat részére, melynek közgyűlése dönt annak elfogadásáról. Az éves
beszámolón túl az Önkormányzat részére a Kft. köteles félévente beszámolót
készíteni.
17.

Az Önkormányzat jogosult a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya
közreműködésével a Kft. ügyvezetőjének előzetes értesítése mellett az általa
nyújtott támogatás felhasználását ellenőrizni. Amennyiben az Önkormányzat az
ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy a Kft. a támogatást nem a megállapodásban
meghatározott célra használja fel, a szükséges intézkedéseket – különösen a
támogatás megvonását – megteszi. Az ellenőrzés elrendelésére a Közgyűlés, a
sport, illetve pénzügyekkel foglalkozó bizottság, a polgármester vagy a jegyző
jogosult.

18. A Kft. tudomásul veszi, hogy üzletszerű gazdasági tevékenységet csak az alapító
okiratában meghatározott közhasznú célokat nem veszélyeztetve folytathat, illetve
az ebből származó eredményt nem oszthatja fel, hanem a közhasznú feladatainak
ellátására fordítja.
19. A Kft. jogosult a használatában és a kezelésében lévő, 1. pontban felsorolt
ingatlanok bérbeadására a Vagyonrendeletben valamint az adott ingatlanok
hasznosítására kötött egyedi szerződésekben foglalt feltételekkel a jelen
megállapodás 5. sz. mellékletét képező – minden évben felülvizsgálásra kerülő díjszabályzatban meghatározott irányárak figyelembevételével. A következő évre
irányadó díjszabályzatot a Kft. minden évben köteles október 31. napjáig
elkészíteni, és az Önkormányzathoz benyújtani. A díjszabályzat jóváhagyásáról az
Önkormányzat sportügyekkel foglalkozó bizottsága a decemberi ülésén dönt.
A felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat által jóváhagyott irányáraktól
a Kft. ügyvezetője saját hatáskörben eltérhet azzal a feltétellel, hogy az
Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott üzleti terv főösszegeit teljesítenie kell. A
Kft. az elfogadott üzleti terv főösszegeinek a teljesítéséről az éves
mérlegbeszámolóban köteles tájékoztatást adni.
20. A jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik.
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21. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és a Kft. jogelődje, a
Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. között 2005. szeptember 1. napján üzemeltetési
megállapodás jött létre, amely a használatba, kezelésbe átadott vagyon
tekintetében a nyilvántartások vezetésével, értékcsökkenés elszámolásával,
adatszolgáltatással, leltározási feladatok ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket
tartalmazza.
22. A szerződő felek jelen szerződés teljesítése során egymással kötelesek
együttműködni.
23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
24.

A
jelen
megállapodást
Szombathely
Megyei
Közgyűlése……../………….Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá.

Jogú

Város

25. A felek kijelentik, hogy a jelen feladatellátási megállapodás a 2018. november 08-án
megkötött megállapodás helyébe lép.

Szombathely, ………………………..
A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
aláírták:

/: Dr. Nemény András :/
polgármester

/: Leidli Géza :/
ügyvezető
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5. sz. melléklet
A SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT
KFT. PÁLYADÍJAI 2020. OKTÓBER 01.NAPJÁTÓL
Szabadtéri létesítmények:
a.) - Füves labdarúgó pálya teljes szolgáltatással
- Füves labdarúgó pálya szolgáltatás nélkül

8.000,- Ft/óra
6.000,- Ft/óra

Mérkőzés időtartama 2 óra, edzés időtartama 1,5 óra
b.) Kispálya

- Sportligetben ( salakos ) teljes szolgáltatással
- Sportligetben ( salakos ) szolgáltatás nélkül

8.000,- Ft/óra
6.000,- Ft/óra

c.) Egész napos bérleti díj rendezvényre

- Városliget (Markusovszky u. 6.)

250.000,- Ft/nap
350.000,- Ft/nap

- Sportliget (Dolgozók útja 99.)

Teniszpálya
a.) Szabadtéri igény (7:00-9:00 és 12:00-13:00 óra között):
-

Nyugdíjas:
Szezonár:
Bérlet 10 óra:
Bérlet 20 óra
Alkalmi:

1.000,- Ft/óra/pálya
1.400,- Ft/óra/pálya
1.600,- Ft/óra/pálya
1.500,- Ft/óra/pálya
2.000,- Ft/óra/pálya

b.) Fedettpályás igény (7:00-9:00 és 12:00-13:00 óra között):
-

Nyugdíjas:
Szezonár:
Bérlet 10 órás
Bérlet 20 órás

2.400,- Ft/óra/pálya
3.000,- Ft/óra/pálya
2.800,- Ft/óra/pálya
2.600,- Ft/óra/pálya

-

4.000,- Ft/óra/pálya

Alkalmi

Tekecsarnok
A 4 sávos tekepálya bérleti díja

2.000,- Ft/óra/sáv

Sugár úti Sportkomplexum
Létesítmény megnevezése
Arena Savaria -két öltözővel
Kiscsarnok -két öltözővel
Atlétika pálya - két öltözővel
Teljes atlétikai pálya
szükségparkolókkal
Szükségparkolók ( aszfaltos )
Kondícionáló terem

Szombathely, 2020.09.09.
Leidli Géza
ügyvezető igazgató

Bérleti alapdíj
( Ft/ óra )
33 000
11 000
15 000

Bérleti alapdíj
( Ft/nap)
400 000
120 000
60 000/4 óra

Bérleti alapdíj
( Ft/hó)

350 000
250 000
6 000

