
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

Öb 4 . számú előterjesztés 

a Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal közszolgáltatási szerződés kötéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Dr. Rezsneki Zsombor ügyvéd mint a Merkapt Zrt. és a tulajdonosi csoportjába tartozó Nagy 
Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 12/B, cégjegyzékszám: 01-09-994624, a továbbiakban: 
Nonprofit Kft.) jogi képviselője közszolgáltatási szerződés megkötése céljából kereste meg a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatot (a továbbiakban: Önk:onnányzat). 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 21. pontja 
értelmében a közszolgáltatási szerződés valamely közfeladat vagy a közfeladat egy részének a szerv 
nevében történő ellátására - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 6:256. §-ában meghatározottak alapján - kötött írásbeli szerződés. 

A Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 15. pontja 
értelmében a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 
közé tartoznak a sport és ifjúsági ügyek. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) és (2) 
bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, úgy mint 

a) a helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása és annak megvalósítása, 

b) a sportkoncepcióban foglalt célkitűzésekkel összhangban a helyi sportszervezetekkel, 
sportszövetségekkel való együttműködés, 

e) az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése, 

d) az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek 
megteremtése, 

e) a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint az önkormányzati iskolai 
sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak 
zavartalan ellátásához szükséges feltételek biztosítása. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Sportkoncepciója 2016-2019. évekre" című dokumentum 
jóváhagyásáról szóló 129/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával jóváhagyott Sportkoncepció szerint 
kiemelt támogatást élvező sportrendezvény a Nagy Sportágválasztó. 

A Nonprofit Kft. jelentős társadalmi szerepet is vállalt az elmúlt időszakban a kerületben. A XXI. 
Nagy Sportágválasztó szeptember 15-16. között Kőbányán került megrendezésre a Merkapt 
Sportközpontban. Szintén kőbányai érdekeltségű a BBU Szilveszteri futás a Merkapt 
Sportközpontban, a BBU Fuss a föld alá esemény a pincerendszerben, valamint a Szent László Napi 
futás. 



A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. 
§ (5) bekezdése értelmében a nonprofit gazdasági társaság a Civil tv. 32. § (3)-(5) bekezdésétől 
eltérően a létrejöttét követően is kezdeményezheti közhasznú jogállásának megállapítását, amelyet a 
cégbíróság - a létesítő okiratban rögzített tartalmi követelmények elbírálását követően -
nyilvántartásba vesz, ha közszolgáltatási szerződést kötött, és magánokiratban vállalja a Civil tv. 
szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését. 

11.llatásvizsgálat 

A közszolgáltatási szerződés megkötésével hosszú távon biztosítható a Sportkoncepcióban 
meghatározott rendezvény megtartása, ugyanakkor a Nonprofit Kft. megszerezheti a Civil tv.-ben 
szabályozottak szerinti közhasznú jogállást. 

Ili.A végrehajtás feltételei 

A közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységért ellentételezésre, díjazásra a Nonprofit Kft. nem 
jogosult. Forrás biztosítása nem szükséges. 
A közszolgáltatási szerződésről a Képviselő-testület jogosult dönteni. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. november ,l-i ." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

D~ tián 
Je~y!~ bó Krisz 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. . ./2017. (XI. 23.) határozata 
a Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal közszolgáltatási megállapodás kötéséről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy 
Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződést jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 1. melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására. 

Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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1. melléklet a .. ./201 7. (XI 23.) KÖKT határozathoz 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, bankszámla száma: 
OTP Bank Nyrt., képviseli: Kovács Róbert polgármester mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről a Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1106 Budapest, Maglódi út 12/B., cégjegyzékszáma: 01-09-994624, 
adószáma: 24186731 -2-42, bankszámlaszáma: 10918001-0000007 4-77290008, képviseli: Szemán 
Róbert ügyvezető mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott, együtt Szerződő Felek) között az 
alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett: 

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 . § 15. pontja 
értelmében a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkonnányzati feladatok 
közé tartozik a sport és ifjúsági ügyek. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport 
tv.) 55. § (1) bekezdés a) pontja szerint Megbízó közfeladatai közé tartozik a helyi sportfejlesztési 
koncepció meghatározása és annak megvalósítása. A Megbízó Képviselő-testülete a „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sportkoncepciója 2016-2019. évekre" címü 
dokumentum jóváhagyásáról szóló 129/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával jóváhagyott 
Sportkoncepció szerint kiemelt támogatást élvező sportrendezvény a Nagy Sportágválasztó. 
2. A fentiekre figyelemmel a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a Sport tv. 55. 
§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közfeladatának részbeni ellátása érdekében megbízza 
Megbízottat a Nagy Sp01iágválasztó rendezvény megszervezésének és megrendezésének teljes körü 
1 ebonyo lí tásával. 
3. A Megbízott az együttmüködés keretében 

a) előre egyeztetett időpontban térítésmentesen biztosítja a Merkapt Maraton Sportközpont 
pályáit a Megbízó rendezvényeire, 

b) előnyben részesíti a kerületi sportegyesületeket a sportágak kiválasztása során a Nagy 
Sportágválasztó rendezvényének szervezésekor, 

e) Kőbányán futóversenyeket szervez. 
4. A Megbízott vállalja, hogy a 2. pontban részletezett közfeladatot közhasznú (a társadalom közös 
szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló) tevékenység keretében 
látja el. 
5. A Megbízott jelen szerződés szerinti tevékenységéért ellentételezésre, díjazásra nem jogosult. 
Egyéb támogatásról a Szerződő Felek külön szerződés keretében állapodhatnak meg. 
6. A jelen közszolgáltatási szerződés a Megbízottnak a Civil tv. szerinti közhasznú nyilvántartásba 
vételének napjával lép hatályba, és határozatlan időtartamra jön létre. 
7. Bánnelyik fél jogosult a jelen közszolgáltatási szerződést a másik félhez intézett írásbeli, 
egyoldalú jognyilatkozatával legalább három hónapos felmondási idő megtartásával megszüntetni 
(felmondás). 
8. A Megbízó jogosult a jelen közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani , ha a 
Megbízott a jelen megállapodás 2. pontjában foglalt közfeladat ellátására vonatkozó kötelezettségét 
bármilyen okból nem teljesíti. 
9. A Megbízott kijelenti, hogy lejárt esedékességü köztartozással nem rendelkezik, és vállalja, hogy 
amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában, úgy a Megbízott részére a 
nemleges köztartozásról szóló, harminc napnál nem régebbi NA V-igazolást a jelen szerződés 
mindkét fél általi aláírásától számított tizenöt napon belül benyújtja. Amennyiben jelen szerződés 
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hatálya alatt a Megbízottnak lejárt esedékességű köztartozása keletkezik, úgy azt köteles 
haladéktalanul bejelenteni a Megbízó részére. 
10. A Szerződő Felek rögzítik, hogy mindketten belföldi illetőségű jogi személyek; a Szerződő 
Felek jelen szerződés szerinti jognyilatkozatainak érvényessége nem függ más személy, illetve 
szervezet jóváhagyásától. 
11. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük a jelen közszolgáltatási 
szerződésben foglalt bánnely kérdésben vita merül fel, úgy megkísérlik azt békés úton megoldani. 
Ennek érdekében bármely fél egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben foglalt valamely 
igényének érvényesítése végett. 
12. A Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés bánnely 
rendelkezésének érvénytelensége esetén a felek az érvénytelen részt - egyeztetést követően - közös 
megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. Szerződő Felek kölcsönösen 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére 
vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, és ennek során megkísérelnek olyan új rendelkezést találni, 
amely a lehető legjobban megfelel a szerződés célkitűzéseinek és a Szerződő Felek szerződéskötési 
akaratának. Az egész közszolgáltatási szerződés orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén 
csak akkor dől meg, ha a Szerződő Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna 
meg. 
13 . A Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés módosítása 
csak írásbeli alakban, a Szerződő Felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján lehetséges. 
14. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződésben foglaltak a felek 
között a jelen okirat aláírásáig létrejött teljes megállapodást tartalmazzák. 
15. A szerződést a Megbízó Képviselő-testülete a(z) . . .. ./2017. (XI. 23.) határozatával 
jóváhagyta. 

A szerződést a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt - jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 201 7 . ......... . 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Megbízó 
képviseli: Kovács Róbert 

polgármester 

Ellen jegyzem: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Budapest, 201 7 ...... . . . . .. .. . 

Nagy Sportágválasztó, BBU 
Sportrendezvény Szervező Iroda 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Megbízott 
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képviseli: Szemán Róbert 
ügyvezető 


