KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS
- MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN egyrészről
DEBRECEN
MEGYEI
JOGÚ
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz., képviseletében:
Dr. Papp László polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),

amely

létrejött

másrészről

a

NONPROFIT

DEBRECENI
SPORTCENTRUM
KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhelye:

4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-016786; adószáma:
20749941-2-09; képviseletében: Becsky András ügyvezető, a továbbiakban: Nonprofit Kft.)
szerződő fél között, alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint:

1.) Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy az Önkormányzat a 68/2000. (IV. 6.) Kh. sz.
határozattal elfogadott, 2000. július 1. napján kelt Alapító Okirattal megalapította a
Debreceni Sportcentrum Kht-t olyan közfeladatok ellátása érdekében, amelyről a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) és a sportról szóló hatályos törvény
szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A Debreceni Sportcentrum Kht. a közfeladatok végzése folytán a közhasznú szervezetekről
szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) 5. §-a értelmében kiemelkedően közhasznú jogállású
szervezetnek minősült.
A Debreceni Sportcentrum Kht. - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.)
365. § (3) bekezdésében foglalt kötelező érvényű előírásra tekintettel - az alapító ezirányú
döntése alapján 2009. március 31. napjától kezdődően közhasznú nonprofit korlátolt
felelősségű társaságként működik, valamint ezzel egyidejűleg az Önkormányzat és a
Nonprofit Kft. között ismételten közhasznúsági megállapodás jött létre, amelyben a
korábbi szerződéshez képest átvezetésre kerültek az időközbeni jogszabályváltozások,
valamint az egyéb okból szükségessé vált aktualizálások is megtörténtek.
A Nonprofit Kft. alapító okirata 2014. február 27. napjával módosításra került annak
érdekében, hogy a társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 75. §
(5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tegyen. Ezzel egyidejűleg a felek
között közszolgáltatási szerződés is létrejött, amely közszolgáltatási szerződés
megkötésének a célja az, hogy a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vételhez szükséges
közszolgáltatási szerződés a felek között érvényesen létrejöjjön, és ezáltal a Nonprofit Kft.
jogszerűen megszerezhesse a Civil tv-ben szabályozottak szerinti közhasznú jogállást.
2.) A Nonprofit Kft. 2017. május 25. napjával módosított alapító okirata tartalmazza a
Nonprofit Kft. által ellátott azon közfeladatok felsorolását, amely tevékenységek ellátása
érdekében az Önkormányzat által nyújtandó támogatást a Nonprofit Kft. és az Önkormányzat
között létrejövő éves támogatási szerződés tartalmazza.
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Támogatás nyújtására az Önkormányzat részéről azért van szükség, mert a Nonprofit Kft.
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet.
3.) A fentiek előrebocsátása után szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Nonprofit Kft. a
sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttv.), illetőleg a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a következő
közfeladatokat végzi:
a.)

a célkitűzéseivel összhangban segíti a testneveléssel és sporttal foglalkozó
szervezeteket [Sporttv. 55. § (1) bekezdés b. pont és (3) bekezdés a. pont];

b.)

fenntartja és működteti, valamint sport, kulturális és egyéb közhasznú
célokra bérbe adja a részére üzemeltetésre átadott/bérbeadott
sportlétesítményeket [Sporttv. 55. § (1) bekezdés c. pont];

c.)

segíti a részére üzemeltetésre átadott/bérbeadott létesítményekben a területi
versenyrendszerek kialakítását, működtetését, sportrendezvények szervezését
[Sporttv. 55. § (1) bekezdés c. pont és (3) bekezdés c. pont];

d.)

segíti a város területén (a továbbiakban: illetékességi területén) működő
testnevelési, diák- és szabadidősport, valamint természetjáró szervezetek
tevékenységét [Sporttv. 55. § (1) bekezdés d. pont, (2) bekezdés, (3) bekezdés
a. és c. pont];

e.)

közreműködik a diák- és szabadidősport, valamint a természetjáró események
lebonyolításában [Sporttv. 55. § (1) bekezdés d. pont, (2) bekezdés, (3) bekezdés
a. és c. pont];

f.)

együttműködik az illetékességi területén működő testneveléssel és sporttal
foglalkozó állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi és egyéb
szervezetekkel, különösen a nevelési-oktatási intézményekkel [Sporttv. 55. §
(1) bekezdés b. pont és (3) bekezdés c. pont];

g.)

helyet biztosít a tömeg-, diák- és lakossági sportrendezvények, valamint a városi
kulturális rendezvények lebonyolításához [Sporttv. 55. § (1) bekezdés b. pont és
(3) bekezdés c. pont];

h.)

sportiskolai keretek között közreműködik az utánpótlás-nevelésben és
toborzásban [2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 15. pont], amelynek
keretében elsődlegesen az alábbi közhasznú feladatokat látja el:
-

a 13 (tizenhárom) szakosztályt magában foglaló Debreceni
Sportiskola működtetése, amely 11 (tizenegy) sportágban
biztosítja az utánpótlás-nevelést

-

sporttáborok, edzőtáborok, sporttanfolyamok szervezése

-

az utánpótláskorú sportolók versenyeztetése a hazai és
nemzetközi versenyrendszerekben

-

sportágválasztó napok szervezése
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i.)

közreműködik a sport- és szabadidős képzés megszervezésében,
lebonyolításában [2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 15. pont; Sporttv. 55. §
(3) bekezdés b. pont].

j.)

versenyezteti a társasággal polgári jogi jogviszonyban, illetve
munkaviszonyban
álló
amatőr
és
hivatásos
sportolókat
[2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 15. pont; Sporttv. 55. §
(1) bekezdés d. pont].

k.)

folyamatosan közreműködik mind hazai, mind pedig nemzetközi
sportesemények megrendezésében [2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § 15. pont; Sporttv. 55. § (3) bekezdés c. pont és d. pont], amely
feladatokon
belül
kiemelendőek
az
alábbi
események
szervezésében/rendezésében való közreműködés:
-

hazai bajnokságok mérkőzései
a saját rendezésű tornák
tömeg- és szabadidősport-rendezvények
hazai és nemzetközi edzőtáborok
Európa-bajnokságok és világbajnokságok
a hazai és nemzetközi sportági szakszövetségek által
szervezett sportrendezvények segítése

A Nonprofit Kft. vállalja, hogy a jelen pontban részletezett valamennyi
közfeladatot közhasznú (a társadalom közös szükségleteinek kielégítését
nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló) tevékenység keretében látja
el.
4.) Az Önkormányzat a fenti 3.) pontban foglalt közfeladatok ellátása érdekében pénzbeli juttatás
formájában támogatást nyújt a Nonprofit Kft. részére, amely támogatás összegét az
Önkormányzat a mindenkori éves költségvetési rendeletében rögzíti a Nonprofit Kft.
elfogadott éves üzleti terve alapján.
5.) Mivel az éves támogatás mértékéről tárgyév január 1. napjáig a szerződő felek között a
megállapodás nem jön létre, úgy az új megállapodás megkötéséig - a Nonprofit Kft. erre
vonatkozó előzetes kezdeményezése alapján - az Önkormányzat az előző évi
támogatás összegének időarányos részletét köteles a Nonprofit Kft. javára támogatásként
átutalni.
6.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 4.) pontban meghatározott támogatás banki
átutalásának részletes szabályait a 2.) pont szerinti támogatási szerződésben rögzítik.
7.) A Nonprofit Kft. vállalja, hogy a fenti 4-5.) pontokban meghatározott
támogatással a tárgyévet követő év május 31. napjáig (az éves beszámoló
elfogadásával egyidejűleg) elszámol az Önkormányzat irányában.
A Nonprofit Kft. vállalja továbbá azt is, hogy a közhasznú tevékenységének
szakmai eredményeiről és tapasztalatairól évenként (a tárgyévet követő év
május 31. napjáig) az Önkormányzat Közgyűlése irányában a Nonprofit Kft.
éves beszámolójának keretében számol be.
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A beszámolóval való indokolatlan késedelem esetén, annak teljesítéséig a
tárgyévi támogatás összege nem folyósítható a Nonprofit Kft. részére.
8.) Az Önkormányzat jogosult az általa nyújtott támogatás időközi felhasználását ellenőrizni;
ennek során az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat kérhet be,
illetve írásban előre egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést
tarthat a Nonprofit Kft-nél.
9.) Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés a Nonprofit Kftnek a Civil tv. szerinti közhasznú nyilvántartásba vételének napjával lép hatályba, és
határozatlan időtartamra jön létre.
10.) Bármelyik fél jogosult a jelen közszolgáltatási szerződést a másik félhet intézett írásbeli,
egyoldalú jognyilatkozatával, legalább 3 (három) hónapos felmondási idő
megtartásával megszüntetni (rendes felmondás).
11.) Az Önkormányzat jogosult a jelen közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal
felmondani, ha a Nonprofit Kft. a jelen megállapodás 3.) pontjában foglalt közfeladatok
folyamatos ellátására vonatkozó kötelezettségét bármilyen okból nem teljesíti.
A Nonprofit Kft. abban az esetben jogosult a jelen közszolgáltatási szerződést
azonnali hatállyal felmondani, ha az Önkormányzat a jelen közszolgáltatási
szerződés 4-5.) pontjaiban foglalt támogatást nem vagy nem szerződésszerűen
nyújtja a Nonprofit Kft. számára.
Amennyiben a szerződésszegő fél az írásbeli felszólítás ellenére a jelen
közszolgáltatási szerződésben szabályozott kötelezettségének nem vagy nem
megfelelő módon tesz eleget, úgy a vétlen fél jogosult a jelen jogviszonyt
azonnali hatállyal felmondani.
Súlyos szerződésszegésnek minősül a Nonprofit Kft. részéről különösen a
támogatás összegének a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása,
az ellenőrzés akadályozása, a jogszabályok, szakmai követelmények,
nyilvántartási kötelezettségek, valamint a szerződés szerinti tájékoztatási
kötelezettségek megszegése. Az Önkormányzat súlyos szerződésszegésének
kell tekinteni különösen a támogatási összeg határidőben történő
kiegyenlítésének elmulasztását.
Azonnali hatályú felmondás esetén a Ptk. 6:213. § (1) bekezdése alapján
alkalmazandó 6:212. § (1) bekezdése értelmében a megállapodás a jövőre
nézve szűnik meg, és a felek kötelesek egymással megfelelő módon
elszámolni.
12.) Amennyiben a felek a jelen közszolgáltatási szerződésben vállalt
feladataikat az általánosan elfogadott vis maior-jellegű események (háború,
sztrájk, baleset, stb.) bekövetkezése miatt nem teljesítik, úgy erre az esetre a
lehetetlenülésnek a Ptk. 6:180. § (1) bekezdésében meghatározott
jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
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Szerződő felek a vis major körébe tartozónak tekintik a közszolgálati médiában
közzétett járvány, az előre nem látható súlyos betegség, az elháríthatatlan
közlekedési helyzet, valamint az azt meghatározó rendkívüli időjárási esemény
eseteit is.
13.) A Nonprofit Kft. kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem
rendelkezik, és vállalja, hogy amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes
adózók nyilvántartásában, úgy az Önkormányzat részére a nemleges
köztartozásról szóló, 30 (harminc) napnál nem régebbi NAV-igazolást a jelen
szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 15 (tizenöt) napon belül
benyújtja. Amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a Nonprofit Kft-nek lejárt
esedékességű köztartozása keletkezik, úgy azt köteles haladéktalanul
bejelenteni az Önkormányzat részére.
14.) A Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (Áht.), valamint a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján a támogatásra
vonatkozó - a hivatkozott jogszabályokban meghatározott - adatokat az
a
Önkormányzat
köteles a www.debrecen.hu honlapon, valamint
www.kozpenzpalyazat.gov.hu weboldalon közzétenni.
15.) A Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat az előírt feltételek
hiánya/szabálytalanság esetén a támogatást felfüggeszti a hiányzó
dokumentum(ok) pótlásáig.
16.) Felek rögzítik, hogy mindketten belföldi illetőségű jogi személyek; a felek
jelen szerződés szerinti jognyilatkozatainak érvényessége nem függ más
személy és/vagy szervezet jóváhagyásától.
17.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük a jelen
közszolgáltatási szerződésben foglalt bármely kérdésben vita merül fel, úgy
megkísérlik azt békés úton megoldani. Ennek érdekében bármely fél egyeztetést
kezdeményezhet a jelen szerződésben foglalt valamely igényének érvényesítése végett.
Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy az egyeztetést kezdeményező fél
jogosult igényét polgári peres úton, bíróság előtt érvényesíteni.
A peren kívül nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek a perre hatáskörrel rendelkező,
debreceni székhelyű bíróság (vagyis hatáskörtől függően a Debreceni Járásbíróság vagy a
Debreceni Törvényszék) kizárólagos illetékességét kötik ki.
18.) Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a jelen közszolgáltatási
szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a felek az
érvénytelen részt - egyeztetést követően - közös megegyezés útján próbálják
meg érvényes rendelkezéssel pótolni. 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 felek szerződéskötési akaratának. Az egész
közszolgáltatási szerződés orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén
csak akkor dől meg, ha a felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem
kötötték volna meg.
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19.) Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés
módosítása és/vagy bármilyen jellegű kiegészítése csak írásbeli alakban, a
felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján lehetséges.
20.) Felek kijelentik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződésben foglaltak a felek
között a jelen okirat aláírásáig létrejött teljes megállapodást tartalmazzák.
Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a jelen okirat aláírásával a közöttük a
jelen jogügylettel kapcsolatosan eddig létrejött valamennyi szóbeli és írásbeli
megállapodás, illetőleg egyoldalú nyilatkozat hatályát veszti, ideértve a ráutaló
magatartást is. Szerződő felek ezzel kapcsolatosan kifejezetten rögzítik azon
megállapodásukat, miszerint a Nonprofit Kft-nek a Civil tv. szerinti közhasznú
nyilvántartásba vételével egyidejűleg a felek között korábban létrejött, a fenti 1.) pontban
említett közhasznúsági megállapodás automatikusan, a felek erre irányuló külön
jognyilatkozata hiányában is hatályát veszíti.
21.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások
nyújtásával
megbízott
egyes
vállalkozások
javára
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való
alkalmazásáról szóló 2012/21/EU számú bizottsági határozat, illetve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Civil tv. és az egyéb hatályos
magyar jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelő módon alkalmazni.
22.) A jelen okirat a 2017. május 25. napján elhatározott, valamint a korábbi
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést
tartalmazza, amelynek megkötéséről DMJV Önkormányzatának Közgyűlése a(z)
…../2017. (V. 25.) határozatával döntött.
A 2017. május 25. napján elhatározott változtatások a jelen egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződésben a jelen bekezdésben is
alkalmazott eltérő betűtípussal, vastagított és dőlt betűvel kerültek kiemelésre.
Szerződő felek a jelen egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést elolvasás és
megértelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag
aláírták.
Debrecen, 2017. május 25.

…………………………………….
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
(képviseletében:
(Dr. Papp László polgármester)

……………………………………..
Debreceni Sportcentrum Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(képviseletében:
Becsky András ügyvezető)

