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NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

44/2015.(111.26.) számú 


határozata 


a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 


módosításáról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és 

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést módosító 

okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést a melléklet 
szerint jóváhagyja. 

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a közszolgáltatási szerződést módosító 
okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására . 

k.m.f. 

J/I~
Dr. Kovács Ferenc 

~ 
Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

* 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3./ Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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1.számú melléklet a 44/2015. (111.26.) számú határozathoz: 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST MÓDOsíTÓ OKIRAT 

Amely létrejött egyfelől Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15, törzsszáma : 731762, 

bankszámlaszáma: OTP 11744003-15402006-00000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc 

polgármester) a továbbiakban Önkormányzat, 

másfelől a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 
24., adószáma: 21064467-2-15, bankszámlaszáma: OTP 11744003-20613374, képviselője 

Kósa Árpád ügyvezető), a továbbiakban: Közszolgáltató - bármelyikük említése esetén: Fél, 
együttes említésük esetén: Szerződő Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel : 

Szerződő felek megállapítják, hogya Tulajdonos a NvíRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató 

Nonprofit Kft. cégnevét a 3j2014.(XI1.18.) GTjNVíRSULI Kft. számú Polgármesteri 
határozatával 2015. január 1. napjától Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-re 
módosította. 
Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2014. április 24. napján Közszolgáltatási 
szerződés jött létre, melyet közös akaratukkal az alábbiak szerint módosítanak: 

1. A Preambulum 3. bekezdéséből jogszabályváltozás folytán a "kiemelkedően" szófordulat 
törlésre kerül. 

2. A szerződés I. fejezetének 1. pontja törlésre kerül, és helyébe az alábbi szövegrész lép: 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos 

feladatainak ellátására 2001. április 23 . napjával megalapította a Nyíregyházi 
Sportcentrum Nonprofit Kft. jogelődjét a NvíRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Kht. -t, 
és az alapítással egyidejűleg megbízta az Alapító Okiratában szereplő 

sportszervezési feladatok ellátásával. 
A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés keretében tehát különösen az alábbi 

feladatok ellátására köteles: 

közreműködik a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció 

megvalósításában, 

együttműködik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel, 

gondoskodik az Alapító által részére átadott sportlétesítmények fenntartásáról, 

működtetéséről, asportlétesítmények fejlesztéséről, az átvett területek, építmények 

hasznosításá ról, 

a városi sportkoncepcióban meghatározott sportágakban végzi az utánpótlás nevelést 

és képzést, 

üzleti tervében meghatározottak szerint végzi egyes szabadidőspo rt és kiemeit 

rendezvények lebonyolítását, 
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szakmailag koordinálja akiemelt csapatsportágakkal a kapcsolattartást, különös 
tekintettel a részükre nyújtandó támogatás mértékének meghatározására, 

közreműködik a harmadik fél által az alapító önkormányzat illetékességi területén 
megrendezésre kerülő sportesemények lebonyolításához szükséges engedélyezési 
eljárás lebonyolításában, 

ellátja a városi sportrendelet alapján akiemelt csapatsportágak pályáztatási 
eljárásához kapcsolódó, hatáskörébe utalt feladatokat, 

a városban működő versenysport egyesületek számára biztosítja a versenyek és 
edzések helyszínét, ezen belül a különböző sportágak hazai és nemzetközi 
szövetségei által előírt szabványoknak megfelelő körülményeket biztosít mind a 
versenyzők, mind a nézők számára, 

elősegíti az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeit, 

közreműködik a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében, a gyermek- és ifjúsági 

sport, az utánpótlás nevelés, a nők és a családok sport jának, illetve a tömeges 
részvétellel zajló sportrendezvények, városi amatőr bajnokságok szervezésében, 
lebonyolításába n, 

részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, közreműködik asportdiplomáciai 
kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében, 

közreműködik a nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésében, 

támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó helyi szervezeteket, 

segíti a városi és területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, 

sportrendezvények szervezését, 

segíti a szakszövetségek városi szerveinek működését, szakmai elemzéseket készít, 
adatszolgá Itatást biztosít, 

együttműködik a szakszövetségekkel az éves verseny, illetve szabadidősport-naptár 
összeállításában, ellát egyes sportszervezési, sportszakmai feladatokat, 

szakszövetségekkel együttműködve közreműködik a sportszakember-képzésben és 
továbbképzésben, 

az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységet végez, ellát az 
egészség megőrzésében fontos szerepet betöltő egyéb feladatokat, 

részt vesz a hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok sportolási lehetőségeinek 

biztosításában, saját szakemberei részvételével elősegíti testi és mentális 
fejlődésüket, 

kihasználva a sportlétesítmények együttes adottságait, biztosítja a minél nagyobb 

számú szabadidős sportoló aktív sportolási igényének kielégítését, együttműködve a 
város, a régió és a megye sport szervezeteivel és szerveivel, 

a város legnagyobb közösségi rendezvény helyszíneként mind saját szervezésben, 
mind bérleti konstrukcióban biztosítja kulturális, szórakoztató és más közösségi 

rendezvények megtartását. E tevékenységében kapcsolatot tart a város más 

intézményeivel és a Polgármesteri Hivatal illetékes szerveivel. 
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3. A szerződés I. fejezete kiegészül az alábbi pontokkal, illetve a fejezet további alpontjai 
folytatólagosan átszámozásra kerülnek. 

2. Az Önkormányzat 2015. április 1. napjától Közszolgáltató részére Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésére 
figyelemmel - egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokka l, kulturális 
szolgáltatásokkal és sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának 
elősegítése érdekében - sport, továbbá kulturális közfeladatainak hatékony, magas 
színvonalú és eredményes ellátásához fenntartásba átadja - a jelenleg is a 

Közszolgáltató birtokában lévő, az Önkormányzat tulajdonát képező - a nyíregyházi 
ingatlan-nyilvántartásban 3277/1 hrsz. alatt szereplő, kivett sportcsarnok 
megnevezésű, 2 ha 4128 m2 területnagyságú Bujtosi Szabadidő Csarnokot. 

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy Közszolgáltató a 2. pontban szereplő 

ingatlant csak az Alapítói Okiratában, valamint jelen közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott közfeladatok ellátására használhatja, hasznosíthat ja. 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálya alatt a Közszolgáltató jogosult 
és köteles ellátni a 2. pontban szereplő ingatlan üzemeltetési feladatait. 
Amennyiben a Közszolgáltató tevékenységéhez, illetve a 2. pontban szereplő ingatlan 
fenntartásához valamely engedély beszerzése, hatósági illetve jogszabályi előírások, 
szabványok betartása és betartatása szükséges, úgy az a Közszolgáltató 
kötelezettsége. 

5. Szerződő felek megállapodnak, hogy Közszolgáltató viseli a 2. pontban szereplő 

ingatlan fenntartásával, rendeltetésszerű használatával járó valamennyi terhet és 
kiadást, illetve közüzemi és egyéb költséget. 

6. Felek rögzítik, hogya Közszolgáltató a 2. pontban szereplő ingatlant a jó gazda 
gondosságával köteles üzemeltetni, illetve hasznosítani. A Közszolgá ltató jogosult és 
köteles az ingatlanon a szükséges karbantartási, állagmegóvási munkálatokat 
elvégezni, őrzéséről gondoskodni, ezen költségeket a Közszolgáltató visel i. 

7. Felek megállapítják, hogya 2. pontban szereplő ingatlanra az Önkormányzat kötött 
vagyonbiztosítást. A biztosítás díját a Közszolgáltató viseli, így a biztosítást az 
Önkormányzat által kiállított számla ellenében a Közszolgáltató megfizeti az 
Önkormányzat részére . 

8. Közszolgáltató köteles a 2. pontban szereplő ingatlan állapotával, az abban 
kötelezően ellátandó közfeladattal, közszolgáltatással összefüggésben az 
Önkormányzatot ellátni mindazon információval, amely lehetővé t eszi, hogy az 
Önkormányzat eleget tudjon tenni mindazon jogszabályi vagy szerződéses 
adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségének, amelyek az Önkormányzatot 
tulajdonosként, vagy a közfeladattal, közszolgáltatással összefüggésben terhelik. 

9. Közszolgáltató kijelenti , hogya nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezet. 

4. Az eredeti szerződés I. fejezet 6. pontja - átszámozás folytán I. fejezet 17. pontja - törlésre 
kerül, és helyébe az alábbi szövegrész lép: 
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17. Közszolgáltató az 1 -16. pontban írott feladatok ellátásával összefüggésben 
kizárólag olyan megállapodás, szerződés megkötésére jogosult, amely nem 
terjeszkedik túl jelen szerződés időbeli hatályán. 

5. A szerződés II. fejezete törlésre kerül, és helyébe az alábbi szövegrész lép: 

Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést határozott időre 2018. március 3l. 
napjáig terjedő időtartamra kötik. 

Szerződő felek megállapítják, hogya fenti módosításokon túl az eredeti sze rződés jelen 
módosító okirattal nem érintett pontjai változatlan formában fennmaradnak azzal, hogy az 
eredeti szerződést felek jelen módosításokkal egységes szerkezetbe kívánják foglalni. 

Jelen módosító okiratot a felek átolvasták, értelmezték, és mint akaratukka l mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Nyíregyháza, 2015. március 31. 

;f0 J(( JI ~/
..... .................. ..c. .......... .................................. . ............. .. ............... .. ... .. ·l··························· ··· ··· 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nyíregyházi Sportcentrum 

Önkormányzata Nonprofit Kft. 
Dr. Kovács Ferenc Kósa Árpád 

polgármester ügyvezető 

Jogilag ellenjegyezte : 
dátum: ... .. •.. .. .... ..~ ... ......... . . 
alalras:.~............. . . 
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2. számú melléklet a 44./2015. (111.26.) számú határozathoz: 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 


Közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére 


egységes szerkezetben 

Amely létrejött egyfelől Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400 

Nyíregyháza, Kossuth tér L, adószáma: 15731766-2-15, törzsszáma : 731762, 

bankszámlaszáma: OTP 11744003-15402006-00000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc 

polgármester) a továbbiakban Önkormányzat, 

másfelől a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (székhelye : 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 

24., cégjegyzék száma: Cg. 15-09-073719, adószáma: 21064467-2-15, bankszámlaszáma: OTP 

11744003-20613374, képviselője Kósa Árpád ügyvezető), a továbbiakban: Közszolgáltató 

bármelyikük említése esetén: Fél, együttes említésük esetén: Szerződő Felek - között 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

Preambulum 

Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogya Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 15. pontja bekezdése illetőleg az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény alapján az Önkormányzat helyben biztosítandó közfeladata többek 

között a sport és ifjúsági ügyek biztosítása. 

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogyasportról szóló 2004. évi I. törvényben szabályozott 

feladataként az Önkormányzat meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, 

gondoskodik annak megvalósításáról, és ennek érdekében együttműköd i k a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, fenntartja és működteti a tulajdonát képező 

sportlétesítményeket, megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység 

gyakorlásának feltételeit. 

Szerződő felek megállapítják és rögzítik, hogy a Közszolgáltató az Önkormányzat által 

közvetlenül alapított és 100 %-ban tulajdonolt, közszolgáltatási feladatok ellátására rendelt 

közhasznú gazdasági társaság. 

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk (továbbiakban: 

Szerződés vagy Közszolgáltatási Szerződés) nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény hatálya alá . 

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés megfelel az Európai Unió Bizottsága 2012 

/21/EU számú határozatának (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o. ) ( a továbbiakban : Bizottság 

határozata), amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) 

bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes 

vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állam i t ámogatásra 

való alkalmazásáról rendelkezik. 

http:2012.1.11
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Szerződő felek a jelen szerződés megkötésekor alkalmazták az európai uniós verseny jogi 

értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (111.22.) Korm. rendelet előírása it. 

I. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatainak 

ellátására 2001. április 23. napjával megalapította a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit 

Kft. jogelődjét a NYíRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Kht.-t, és az alapítással egyidejűleg 

megbízta az Alapító Okiratában szereplő sportszervezési feladatok ellátásával. 

A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés keretében tehát különösen az alábbi feladatok 

ellátására köteles: 

közreműködik a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció 
megvalósításában, 

együttműködik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel, 

gondoskodik az Alapító által részére átadott sportlétesítmények fenntartásáról, 

működtetéséről, asportlétesítmények fejlesztéséről, az átvett területek, építmények 
hasznosításá ról, 

a városi sportkoncepcióban meghatározott sportágakban végzi az utánpótlás nevelést 
és képzést, 

üzleti tervében meghatározottak szerint végzi egyes szabadidősport és kiemeit 
rendezvények lebonyolítását, 

szakmailag koordinálja akiemelt csapatsportágakkal a kapcsolattartást, különös 
tekintettel a részükre nyújtandó támogatás mértékének meghatározására, 

közreműködik a harmadik fél által az alapító önkormányzat illetékességi területén 
megrendezésre kerülő sportesemények lebonyolításához szükséges engedélyezési 
eljárás lebonyolításában, 

ellátja a városi sportrendelet alapján akiemelt csapatsportágak pályáztatási 
eljárásához kapcsolódó, hatáskörébe utalt feladatokat, 

a városban működő versenysport egyesületek számára biztosítja a versenyek és 
edzések helyszínét, ezen belül a különböző sportágak hazai és nemzetközi 
szövetségei által előírt szabványoknak megfelelő körülményeket biztosít mind a 
versenyzők, mind a nézők számára, 

elősegíti az iskolán kívül i, önszerveződő sporttevékenység feltételeit, 

közreműködik a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében, a gyermek- és ifjúsági 

sport, az utánpótlás nevelés, a nők és a családok sport jának, illetve a tömeges 
részvétellel zajló sportrendezvények, városi amatőr bajnokságok szervezésében, 
lebonyolításába n, 

részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, közreműködik asportdiplomáciai 

kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében, 

közreműködik a nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésében, 

támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó helyi szervezeteket, 
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segíti a városi és területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, 

sportrendezvények szervezését, 

segíti a szakszövetségek városi szerveinek működését, szakmai elemzéseket készít, 
adatszolgáltatást biztosít, 

együttműködik a szakszövetségekkel az éves verseny, illetve szabadidősport-naptár 
összeállításában, ellát egyes sportszervezési, sportszakmai feladatokat, 

szakszövetségekkel együttműködve közreműködik a sportszakember-képzésben és 
továbbképzésben, 

az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységet végez, ellát az 
egészség megőrzésében fontos szerepet betöltő egyéb feladatokat, 

részt vesz a hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok sportolási lehetőségeinek 

biztosításában, saját szakemberei részvételével elősegíti testi és mentális 
fejlődésü ket, 

kihasználva a sportlétesítmények együttes adottságait, biztosítja a minél nagyobb 
számú szabadidős sportoló aktív sportolási igényének kielégítését, együttműködve a 
város, a régió és a megye sport szervezeteivel és szerveivel, 

a város legnagyobb közösségi rendezvény helyszíneként mind saját szervezésben, 
mind bérleti konstrukcióban biztosítja kulturális, szórakoztató és más közösségi 
rendezvények megtartását. E tevékenységében kapcsolatot tart a város más 
intézményeivel és a Polgármesteri Hivatal illetékes szerveivel. 

2. Az Önkormányzat 2015. április 1. napjától Közszolgáltató részére Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésére figyelemmel 

egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal, kulturális szolgáltatásokkal és sporttal 

kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében - sport, továbbá 

kulturális közfeladatainak hatékony, magas színvonalú és eredményes ellátásához 

fenntartásba átadja - a jelenleg is a Közszolgáltató birtokában lévő, az Önkormányzat 

tulajdonát képező - a nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 3277/1 hrsz. alatt szereplő, kivett 

sportcsarnok megnevezésű, 2 ha 4128 m2 területnagyságú Bujtosi Szabadidő Csarnokot. 

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy Közszolgáltató a 2. pontban szereplő ingatlant csak 

az Alapítói Okiratában, valamint jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott 

közfeladatok ellátására használhatja, hasznosíthat ja. 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálya alatt a Közszolgáltató jogosult és 

köteles ellátni a 2. pontban szereplő ingatlan üzemeltetési feladatait . Amennyiben a 

Közszolgáltató tevékenységéhez, illetve a 2. pontban szereplő ingatlan fenntartásához 

valamely engedély beszerzése, hatósági illetve jogszabályi előírások, szabványok betartása és 

betartatása szükséges, úgy az a Közszolgáltató kötelezettsége. 

5. Szerződő felek megállapodnak, hogy Közszolgáltató viseli a 2. pontban sze replő ingatlan 

fenntartásával, rendeltetésszerű használatával járó valamennyi terhet és kiadást, illetve 

közüzemi és egyéb költséget. 
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6. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a 2. pontban szereplő ingatlant a jó gazda 

gondosságával köteles üzemeltetni, illetve hasznosítani. A Közszolgáltató jogosult és köteles 

az ingatlanon a szükséges karbantartási, állagmegóvási munkálatokat elvégezni, őrzéséről 

gondoskodni, ezen költségeket a Közszolgáltató viseli. 

7. Felek megállapítják, hogy a 2. pontban szereplő ingatlanra az Önkormányzat kötött 

vagyon biztosítást. A biztosítás díját a Közszolgáltató viseli, így a biztosítást az Önkormányzat 

által kiállított számla ellenében a Közszolgáltató megfizeti az Önkormányzat részére . 

8. Szerződő felek megállapodnak, hogy Közszolgáltató viseli a 2. pontban szereplő ingatlan 

fenntartásával járó valamennyi terhet és kiadást, illetve közüzemi és egyéb költséget. 

9. Amennyiben Közszolgáltató tevékenységéhez, illetve a 2. pontban szereplő ingatlan 

fenntartásához valamely engedély beszerzése, hatósági illetve jogszabályi előírások, 

szabványok betartása és betartatása szükséges, úgy az a Közszolgáltató kötelezettsége. 

10. Közszolgáltató köteles a 2. pontban szereplő ingatlan állapotával, az abban kötelezően 

ellátandó közfeladattal, közszolgáltatással összefüggésben az Önkormányzatot ellátni 

mindazon információval, amely lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat eleget tudjon tenni 

mindazon jogszabályi vagy szerződéses adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségének, 

amelyek az Önkormányzatot tulajdonosként, vagy a közfeladattal, közszolgáltatással 

összefüggésben terhelik. 

ll. Közszolgáltató kijelenti, hogya nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezet. 

12. Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az l. pontban meghatározott feladatait 

Nyíregyháza sportéletének előmozdítása és az egészséges életmódra nevelés jegyében, az 

önkormányzati közszolgáltatások lehető legmagasabb színvonalú ellátásával, a tőle elvárható 

gondossággal végzi. 

13. Közszolgáltató feladatait az Önkormányzattal együttműködve köteles ellátni. 

14. Közszolgáltató köteles tevékenységéről az Önkormányzatnak rendszeresen beszámolni és 

azon túl az Önkormányzat kérésére, tevékenységével kapcsolatban információt szolgáltatn i. 

15. Közszolgáltató kizárólag olyan üzleti tevékenység folytatására jogosult, amely nem 

ellentétes jelen szerződés rendelkezéseivel és a Közszolgáltató Alapító Okiratával, továbbá 

nem veszélyezteti a közszolgáltatás ellátását. 

16. Közszolgáltató szakmai tevékenységét a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában, 

Alapító Okiratában és Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportkoncepciójában 

megfogalmazottaknak megfelelően köteles ellátni. 

17. Közszolgáltató az 1 -16. pontban írott feladatok ellátásával összefüggésben kizárólag 

olyan megállapodás, szerződés megkötésére jogosult, amely nem terjeszked ik túl jelen 

szerződés időbeli hatályán. 
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II. A közszolgáltatási szerződés időtartama 

Szerződő Felek jelen közszolgáltatási szerződést határozott időre 2018. március 31. napjáig 

terjedő időtartamra kötik. 

"I. A közszolgáltatással érintett terület 

Közszolgáltató feladatait Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkozóan köteles ellátni. 

IV. Az Önkormányzat által a Közszolgáltatónak adott kizárólagos jogok 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon 

feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati 

rendelet 6. számú mellékiete, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja alapján az Önkormányzat kizárólagos 

jogot biztosít Közszolgáltatónak a helyben biztosítandó közszolgáltatási feladatok keretében 

a sporttal kapcsolatos közfeladatai ellátására. 

V. Az ellentételezésre vonatkozó rendelkezések 

1. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell 

megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhat ja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó 

költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az 

ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy - a 

közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható - ésszerű nyereséget 

is. 

Az "ésszerű nyereség" alatt azon tőkemegtérülési ráta értendő, amely mellett egy átlagos 

vállalkozás a kockázat szintjének figyelembevételével a szolgáltatás nyújtása mellett döntene 

a megbízás teljes időtartamát tekintve. 

A "tőkemegtérülési ráta" az a belső megtérülési ráta, amelyet a vállalkozás abefektetett 

tőkén realizál. 

2. A figyelembe veendő költségek az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásakor 

felmerült valamennyi költséget magukban foglalják. A költségeket az általánosan elfogadott 

költség elszámolási elvek alapján kell kiszámítani a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. 

cikkének (3) bekezdése b),c),d) pontja szerint . 

A figyelembe veendő bevételeknek mindenképp magukban kell foglalniuk az általános 

gazdasági érdekű szolgáltatásból származó bevételeket. 

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogyaközszolgáltatás ellentételezéseként 

kapott/fizetett kompenzáció összege évente, a Közszolgáltató által benyújtott előzetes üzleti 

terv ismeretében az Önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatá rozásra . 

http:48/2012.(XII.14
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4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogyatárgyévi kompenzáció összegét, a kifizetés 

ütemezését, a kompenzáció felhasználására és az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket 

évente külön megállapodásban rögzítik. 

5. Közszolgáltató köteles minden évben - az Önkormányzat tárgyévi költségvetési 

rendeletével összhangban - üzleti tervet készíteni, és azt legkésőbb február 28. napjáig az 

Önkormányzat részére benyújtani. 

6. Közszolgáltató tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles az előző évi gazdálkodásáról 

beszámolót készíteni, amely elkülönítetten tartalmazza a tárgyévben realizált, a 

közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket, 

közvetlen költségeket és ráfordításokat, a működés általános költségeit és ráfordításait, 

továbbá az egyes tevékenységek eredményét, és azt a Felügyelő Bizottság határozatával, és 

a Könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Önkormányzat részére benyújtani. 

7. Közszolgáltató köteles továbbá a Civil tv. 29.§ (4) - (7) bekezdéseinek megfelelő tartalmú 

közhasznúsági beszámolót készíteni, és azt az éves beszámolóval egyidejűleg az 

Önkormányzat részére megküldeni. 

8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogya kompenzáció kizárólag a Közszolgáltatási 

szerződésben jóváhagyott célokra fordítható. A kompenzáció összegét Közszolgáltató a 

fentiekben meghatározott céloktól eltérően nem használhatja fel. 

9. Közszolgáltató a kompenzáció jogszerű felhasználásáért teljes anyagi felelősséggel 

tartozik, a kompenzáció a mindenkor hatályos törvények, rendeletek szabályai szerint 

használható fel. 

10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat a jelen 

szerződésben meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más, további feladattal is 

meg kívánja bízni a Közszolgáltatót, úgy annak finanszírozását Szerződő Felek külön 

megállapodásban rögzítik. 

11. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy együttműködve mindent megtesznek annak 

érdekében, hogya Közszolgáltató további állami, pályázati, alapítványi stb. támogatásokhoz 

jusson. Forrásbővítés céljából a Közszolgáltató részt vesz a szakterület számára kiírt 

pályázatokon, sikeres pályázat esetén azokat gondozza, és elszámol a kiírásnak megfelelően. 

Az így elnyert összegek nem csökkentik a költségvetési rendeletben meghatározott 

támogatás mértékét. 

12. Az Önkormányzat jogosult a kompenzáció felhasználását, illetve az abból megvalósítani 

kívánt célt ellenőrizni, ennek során a Közszolgáltatótól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, 

bizonylatokat kérni, illetve a Közszolgáltatónál előre írásban egyeztetett időpontban és 

módon helyszíni ellenőrzést tartani. A Közszolgáltató a szakmai célok megvalósításának 

ellenőrzése során köteles az Önkormányzattal együttműködni, részére a szükséges 

támogatást megadni. 
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13. A Közszolgáltató a kompenzációról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, 

amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott 

követelmények ellenőrizhetőek, ennek megfelelően olyan számviteli rendszert köteles 

kialakítani és működtetni, amely alapján elkülöníthető a jelen szerződés tárgyát képező 

közszolgáltatási tevékenység és az egyéb tevékenység. 

VI. A túlkompenzáció elkerülésére és visszafizetésére hozott intézkedések 

1. Szerződő Felek a közszolgáltatás ellenértékének meghatározásakor kölcsönös 

együttműködésre kötelezve kötelesek biztosítani, hogyaKözszolgáltató ne részesüljön a 

Bizottság határozatában nevesített "túlkompenzációban". 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy ha a Közszolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. 

cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó ellentételezésben részesül, a 

túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túl kompenzáció összege nem haladja 

meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a 

következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő ellentételezés összegéből. 

VII. A szerződés megszűnése, módosítása 

1. Szerződő Felek közös megegyezéssel és kizárólag írásban módosíthatják a szerződés 

tartaimát vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét. A szerződésnek a 

módosítással nem érintett része változatlan marad. Szerződő felek a szerződés tartalmának 

bármelyik fél általi egyoldalú módosításának lehetőségét kizárják. 

2. Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel a jövőre nézve megszüntethetik vagy a 

szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatják. 

3. Bármelyik fél szerződésszegése esetén a másik fél a szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének a 

szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan 

megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási 

kötelezettségek megszegése, az ellenőrzés akadályozása, a jogszabályok, szakmai 

követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a 

megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése. 

VIII. Vegyes rendelkezések 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben szabályozott kötelm i jogviszonyuk 

alapvetően megbízási jellegű, de szükségszerűen tartalmaz vállalkozási elemeket is, ezért a 

jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény szerződésekre vonatkozó általános, a megbízási és vállalkozási szerződésekre 

vonatkozó egyedi rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

2. Jelen megállapodás valamennyi eleme nyilvános. 
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3. Szerződő Felek kötelesek minden - a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó iratot 

különösen jelen szerződést, a kompenzáció alapjául szolgáló üzleti terveket, a Közszolgáltató 

éves beszámolóit, közhasznúsági beszámolóit és az esetleges "túlkompenzációs" 

memorandumot a szerződés időtartama alatt, és annak lejáratától számított legalább 10 

évig megőrizni. 

IX. Teljességi záradék 

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megállapodásuk valamennyi feltételét 

tartalmazza. 

Szerződő Felek között felmerült vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg 

rendezni azzal, hogy ennek eredménytelensége esetén a peres útra a Nyíregyházi 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

A Szerződő Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 

helybenhagyólag aláírták. 

Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 8 számozott oldalból álló 4 eredeti 

példányban készült. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jelen szerződés aláírásához a 

.../2015. (111.26.) számú határozatával hozzájáruit. 

Nyíregyháza, 2015. március 31. 
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