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KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről
(A) Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.; törzskönyvi azonosító szám
(PIR): 730183; statisztikai számjel: 15730181-8411-321-13; adószám: 15730181-2-13;
képviseletében eljár: Spéth Géza, polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat); valamint
(B) Diósdi Diák Sportegyesület (székhely: 2049 Diósd, Gárdonyi u. 14.; nyilvántartási szám: 13-020002414; statisztikai számjel: 18681457-9312-521-13; adószám: 18681457-1-13; képviseletében
eljár: Rónaszéki Zsuzsanna, meghatalmazott; a továbbiakban: DDSE)
(Önkormányzat és DDSE a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1.1 A DDSE egy magyar jog szerint működő diósdi székhelyű, közhasznú sportegyesület, amelynek
célja különösen a tagjai, valamint más személyek számára a rendszeres és igényes sportolás
kereteinek megteremtése valamint az egészséges életmódra nevelés és egészségmegőrzés, a
rekreáció, gyógytestnevelés oktatása.
1.2 A DDSE-nek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben szabályozott
elvek és feltételek mentén elnyert állami támogatása van egy látvány-csapatsportok támogatási
rendszerébe illeszkedő multifunkcionális kézilabda csarnok (a továbbiakban: Csarnok)
megépítésére, amely állami támogatás pénzügyi forrása a Központi Költségvetés.
1.3 A DDSE a természetben 2049 Diósd, Gyár u. 2. számú címen, a Diósd (belterület) 2617. helyrajzi
számon nyilvántartott ingatlanon (továbbiakban: Ingatlan) a látvány-csapatsportok támogatási
rendszerébe illeszkedő multifunkcionális kézilabda csarnok beruházást kíván megvalósítani (a
továbbiakban: Projekt) a jogerős PMKH Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály által PE-06/
EP/01096-29/2017 számon kiadott, építési engedély alapulvételével, figyelemmel a kötelezően
alkalmazandó építésügyi szabályok váltakozása alapján eszközölt módosításokra. A Felek rögzítik,
hogy figyelemmel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényre, az építési engedély érvényességi ideje a
veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további egy évvel meghosszabbodott.
1.4 A DDSE 2020. október 29. napján kérelmet nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Főosztály (építésügy, építésfelügyelet) részére a PE-06/EP/01096-29/2017
számú építési engedély tárgyi épületének módosított építési engedélyezési eljárása tárgyában
(ÉTDR azonosító: 202000178810; iratazonosító: IR-001032178/2020; a továbbiakban: Kérelem).
A kérelem kivonatát a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
1.5 Az új módosított, PE/ETDR-EP/14882-14/2020 számú Építési Engedély 2020. december 14. napján
jogerőre emelkedett.
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1.6 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
13. § (1) bekezdés 15. pont szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a sport és ifjúsági ügyek.
1.7 A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 55.§ (1) és (2) bekezdései alapján A
települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára i)
meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról és ii) az
i) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel, valamint iii) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása
feltételeinek megteremtését, valamint támogatja az iskolai sportkörök működéséhez, vagy az
ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges
feltételek megteremtését.
1.8 Figyelemmel az 1.7 pontban foglaltakra, valamint az Mötv. 10.§ (1) bekezdésére és Diósd város
sportjáról szóló 11/2019. (III.29.) önkormányzati rendeletre (a továbbiakban: Sportrendelet),
melynek 3. § alapján a Diósdi Önkormányzat – önként vállalt - feladata különösen i) a lakossági
szabadidősport feltételrendszerének kialakítása és folyamatos fejlesztése, különös tekintettel a
lakosság részére rendelkezésre álló sportlétesítmény-hálózat bővítésére, valamint a lakossági
szabadidősport szervezéssel foglalkozó egyesületek támogatása, ii) a diáksport támogatása; iii) az
utánpótlás-nevelés kiemelt támogatása.
1.9 Az Önkormányzat a Sportrendelet 3. §-ban foglalt feladatait a 4. § (1) bekezdés alapján
intézményein, keresztül, valamint együttműködési megállapodásokon – keresztül látja el. A
Sportrendelet 4. § (2) bekezdése értelmében az Önkormányzat együttműködhet a DDSE-vel mint
a 4.§ (2) bekezdés c) pont szerinti sportszervezettel, valamint a 4. § (3) bekezdése alapján a DDSEvel megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot köthet.
1.10 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7. § (2) bekezdése
alapján a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az
állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása. Az Nvtv. 11. § (13) bekezdése alapján
nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való
ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz
szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
1.11 A Felek rögzítik, hogy az Mötv. 108. § szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése,
létesítése, fejlesztése, valamint felújítása csak az Mötv.-ben és a nemzeti vagyonról szóló
törvényben szabályozott módon engedhető át a DDSE részére.
1.12 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) önkormányzati
rendelet értelmében az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát – jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában - ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni közfeladat
ellátására feladatellátási szerződéssel lehet.
1.13 A fentiekre tekintettel Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete [ÚJ HATÁROZAT
SZÁMA] sz. határozatával jóváhagyta i) a jelen Szerződésben foglaltak szerinti megállapodás
megkötését s ii) a tárgyi Ingatlan átadását a DDSE mint ráépítő részére az építési beruházás
megvalósítására (amely jogügylet tárgyában a Felek külön megállapodást kötnek a jelen Szerződés
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aláírásának napján (a továbbiakban: Ráépítési Szerződés). A Ráépítési Szerződés a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
2. SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS CÉLJA
2.1 A jelen Szerződés célja az Önkormányzat által a jelen Szerződés szerint a DDSE részére átadott
közfeladatok körének meghatározása. A jelen Szerződés tárgya a jelen Szerződés 1. számú
mellékletében rögzített közfeladatok – jogszabályoknak megfelelő - ellátása a jelen Szerződésben
foglalt szolgáltatási szint figyelembevételével.
2.2 Az Önkormányzat a jelen Szerződés keretében átadja, a DDSE pedig elvállalja és átveszi a Képviselőtestület [SZÁM]. számú határozatban megjelölt feladatok ellátását.
2.3 Figyelemmel a Ráépítési Szerződés rendelkezéseire, az Önkormányzat az Ingatlant az Nvtv. 11. §
(13) bekezdése alapján a jelen Szerződés 1. számú mellékletében rögzített közfeladatellátásban
történő közreműködésre az 1. számú mellékletében foglalt feladatok ellátására, így különösen
kézilabda utánpótlás nevelés, szabadidő és tömegsport céljára, ingyenesen, a közfeladat
ellátásban történő közreműködéshez szükséges mértékben a DDSE használatába adja, illetve az
Ingatlanon földhasználati jog alapítását a jelen fejezetben foglalt célokra tekintettel ellenérték
nélkül biztosítja a jelen Szerződés 4.1 pontban rögzített időponttól számított tizenöt (15) éves
határozott időtartamra.
2.4 Tekintettel arra, hogy az Ingatlan jelen Szerződés szerinti hasznosítása a 2.3 pontban írt időtartam
lejártát követően is a Felek közös érdeke, így a Felek megállapodnak, hogy – amennyiben a DDSE
mint ráépítő nem gyakorolja a Ráépítési Szerződés 5. fejezete szerinti vételi jogát, úgy – a 2.3
pontban foglalt időtartam lejártát megelőző száznyolcvan (180) nappal jóhiszemű tárgyalásokat
kezdeményeznek egymással a jelen Szerződés megújítása tárgyában.
3. A DDSE JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1 A DDSE kijelenti és vállalja, hogy Képviselő-testület […]. számú határozatban megjelölt
közfeladatot ellátja.
3.2 A DDSE vállalja, hogy i) a jelen Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt
beszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, ii) a használatába adott
nemzeti vagyont a jelen Szerződésnek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően
használja, valamint iii) a hasznosításban vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
3.3 A DDSE kijelenti és szavatol azért, hogy a használatról, az általa ellátott feladatok gyakorlati
megvalósításáról évente szakmai beszámolót készít, amely beszámolót a DSSE köteles a tárgyévet
követő év május 31. napjáig megküldeni az Önkormányzatnak.
4. IDŐTARTAM, FELMONDÁS
4.1 A jelen Szerződés a Csarnok használatbavételi engedély véglegessé válásának napján lép hatályba
(a továbbiakban: Hatálybalépés Napja) és a 4.2 pontban foglaltak szerint szűnik meg (a
továbbiakban: Időtartam) azzal, hogy i) a DDSE – a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában
– a jelen Szerződés aláírásától jogosult az Ingatlan mint építési munkaterület birtoklására és
használatára; ii) az 1. számú mellékletben foglalt közszolgáltatás nyújtásának kezdő időpontja a
Felépítmény ingatlan nyilvántartási bejegyzésének napja. Erre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a
Ráépítési Szerződés 4.1 pont és 4.5 pont szerinti ingyenes földhasználati jog kezdő időpontja is
azonos ezzel az időponttal.
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4.2 A jelen Szerződés annak eltérő rendelkezése hiányában – figyelemmel a Ráépítési Szerződés 4.5
pontjára – megszűnik i) a Csarnok mint Felépítmény ingatlan nyilvántartási bejegyzésétől számított
tizenöt (15) év határozott idő lejártával, vagy a Felek között megkötött közfeladatellátási Szerződés
DDSE-nek felróható okból történő megszűnésével.
4.3 A jelen Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg és a Felek az Időtartam alatt a rendes
felmondás jogát kifejezetten kizárják és e jogukról lemondanak. A Felek megállapodnak, hogy
közös megegyezésük alapján jogosultak a jelen Szerződést írásban megszüntetni.
4.4 A DDSE jogosult a jelen Szerződést bármikor, a 4.5. pontban rögzített írásbeli értesítést követő 30
munkanap eredménytelen eltelte esetén, indokolási kötelezettség mellett, azonnali hatállyal
felmondani, ha az Önkormányzat a jelen Szerződésből eredő valamely lényeges kötelezettségét
súlyosan megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az Önkormányzat olyan magatartást
tanúsít, amely közvetve vagy közvetlenül a DDSE által megvalósítandó közfeladat ellátási
tevékenység megvalósítását ellehetetleníti vagy gátolja.
4.5 A 4.4. pontban rögzítetteken túlmenően bármelyik Fél írásban, azonnali hatállyal felmondhatja a
jelen Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén, feltéve, hogy a másik Fél a
szerződésszegést nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli értesítést követő 30 munkanap alatt.
Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha DDSE - a szerződésben vállalt kötelező feladatokat nem
szerződésszerűen teljesíti, illetve, ha a 3.3 pontban vállalt beszámolási kötelezettségének nem tesz
eleget.
4.6 Az Önkormányzat jogosult a 4.5 pontban rögzítetteken túlmenően felmondani a jelen Szerződést,
amennyiben:
i)

a DDSE a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, vagy hatósági előírásokat súlyosan
megszegi feltéve, hogy a DDSE a szerződésszegést nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli
értesítést követő 30 munkanap alatt;
ii) olyan jogszabályi változás következik be, amely kizárja a jelen Szerződésben foglaltak
Önkormányzat részéről való teljesítését;
iii) a DDSE ellen felszámolási vagy csődeljárás indul, kivéve ha a DDSE hitelt érdemlően igazolja,
hogy az eljárást alaptalanul indították meg, vagy igazolja az eljárás megszüntetését.
5. KIJELENTÉSEK ÉS SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOK
5.1 A DDSE kijeleni és szavatol azért, hogy
i)
ii)

a magyar jog szerint bejegyzett, diósdi székhelyű közhasznú sportegyesület;
a Szerződés megkötése nincs harmadik személy hozzájárulásához kötve, vagy e hozzájárulást
a harmadik személy megadta;
iii) a jelen Szerződés DDSE általi megkötése és teljesítése nem sért semmilyen szerződést,
jogszabályt, kötelezettséget, ítéletet vagy végzést, amelyben a DDSE félként szerepel, vagy
amely a DDSE-re vagy a Projektre nézve kötelező rendelkezést tartalmaz;
iv) az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri, és annak ismeretében nyilatkozik,
hogy átlátható szervezetnek minősül (az átláthatósági nyilatkozat a szerződés 2. számú
melléklete);
v) a DDSE és az Önkormányzat között nem áll fenn összeférhetetlenség, így a) a feladat
végrehajtásával összefüggésben a DDSE egyetlen alkalmazottja sem kerül az
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Önkormányzatban közalkalmazottként/munkavállalóként dolgozó személlyel, vagy közeli
hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba, valamint b)
a DDSE egyetlen vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottsági tagja sem
közalkalmazottja/munkavállalója az Önkormányzatnak;
vi) a jelen Szerződés szerint vállalt feladati teljesítésekor rendelkezni fog a szükséges személyi- és
tárgyi feltételekkel.
5.2 Az Önkormányzat kijeleni és szavatol azért, hogy
i)

a Szerződés megkötése nincs harmadik személy hozzájárulásához kötve, vagy e hozzájárulást
a harmadik személy megadta;
ii) a jelen Szerződés Önkormányzat általi megkötése és teljesítése nem sért semmilyen
szerződést, jogszabályt kötelezettséget, ítéletet vagy végzést, amelyben az Önkormányzat
félként szerepel, vagy amely az Önkormányzatra kötelező rendelkezést tartalmaz;
iii) nem hallgattak el semmilyen olyan tényt vagy körülményt a DDSE elől, amely a jelen
Szerződéssel, megvalósítani kívánt jogügyletre kihatással lehet.
5.3 A Felek vállalják, hogy minden segítséget és információt időben megadnak egymásnak, amelyre a
másik Félnek a jelen Szerződésben foglalt jogai gyakorlásához vagy kötelezettségei teljesítéséhez
indokoltan szüksége van, és minden olyan dokumentumot aláírnak és megtesznek minden olyan
cselekményt, intézkedést, amelyre a másik Félnek a jelen Szerződés teljesítése érdekében
indokoltan szüksége lehet. A Felek vállalják továbbá hogy a jelen Szerződés szerinti jogok
gyakorlását és kötelezettségek teljesítését érintő bármely önkormányzati rendelet (ideértve
különösen a vagyonrendeletet és a sportrendeletet) módosítását megelőzően írásban egyeztetnek
egymással. Erre tekintettel az Önkormányzat vállalja, hogy lehetőséget biztosít a DDSE számára,
hogy a Felek közötti szerződéseket, illetve azok teljesítését érintő önkormányzati jogszabályok
tervezeteit véleményezhesse, és az Önkormányzat e körben köteles gondoskodni arról, hogy a
DDSE e jogával élhessen.
6. VEGYES RENDELKEZÉSEK
6.1 A jelen Szerződés a Felek között létrejött teljes megállapodást tartalmazza az abban foglalt
jogügyletek vonatkozásában, amely felvált és hatályon kívül helyez valamennyi, a Felek között
meglévő korábbi egyezséget, megállapodást, illetve közöttük a jelen Szerződés tárgyában létrejött
korábbi szerződést vagy megállapodást. A Felek a jelen Szerződés aláírásával - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:191. § (1) bekezdése alapján
– az Önkormányzat és a DDSE között 2020. március 4. napján megkötött Együttműködési
Megállapodást jelen szerződés hatályba lépésének napjával hatályon kívül helyezik.
6.2 A jelen Szerződés elkészítésével és letárgyalásával, valamint a jelen Szerződésben foglalt más
cselekményekkel összefüggésben minden Fél viseli a saját költségét, kivéve a Ráépítési Szerződés
szerinti ingatlan nyilvántartási hatósági eljárások költségét, melyet kizárólag a DDSE köteles viselni.
A jelen Szerződés letárgyalásával és aláírásával összefüggésben minden Fél köteles saját jogi
képviselőt alkalmazni, és viselni a jogi képviselőjének költségeit. Az Önkormányzat kifejezetten
akként nyilatkozik, hogy a jelen Szerződés és a Ráépítési Szerződés letárgyalása és aláírása során
saját jogi képviselőt vett igénybe és jogi képviselőjétől teljes körű tájékoztatást kapott az
alkalmazandó jogszabályokról és a jelen Szerződés szerinti jogügyletek tartalmáról.
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6.3 A DDSE jogosult arra, hogy a közfeladat ellátása során egy vagy több közreműködőt vegyen igénybe
azzal, hogy a közreműködők magatartásáért sajátjaként felel és a közreműködő igénybevétele nem
veszélyeztetheti a közfeladat ellátását.
6.4 Ha a jelen Szerződés bármely részét az illetékes bíróság vagy hatóság érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak nyilvánítja, úgy ez a Szerződés többi rendelkezését nem érinti, így a
Szerződés értvénytelen vagy nem végrehajtható rendelkezésein kívüli szakaszok változatlanul
hatályban maradnak. A Felek vállalják, hogy értvénytelen vagy nem végrehajtható rendelkezéseket
olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely megfelel a Felek jelen szerződésben foglalt ügyleti
akaratának.
6.5 A jelen Szerződés módosítása csak írásban, mindkét Fél által aláírt formában érvényes.
6.6 A jelen Szerződésre a magyar jog szabályai irányadók. A jelen Szerződésben nem szabályozott
kérdésekben elsősorban a Ptk. vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

A Felek jelen Szerződést annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet - Feladat lista
2. számú melléklet - Átláthatósági nyilatkozat

[ALÁÍRÁSOK A KÖVETKEZŐ OLDALON]
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Diósd, 2021. november __.

Diósd, 2021. november __.

_________________________________
Diósd Város Önkormányzata
képviseletében eljár:
Spéth Géza
Polgármester

_________________________________
Diósdi Diák Sportegyesület
képviseletében eljár:
Rónaszéki Zsuzsanna
Meghatalmazott

Pénzügyi ellenjegyzés:
[NÉV]
[POZÍCIÓ]
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET – FELADAT LISTA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET [SZÁM] SZ. HATÁROZATA
ALAPJÁN
#
1.

HIVATKOZÁS
Stv.
55.§
(1)
bekezdés d) pont,
valamint
(2)
bekezdés,
Sportrendelet 3. § c)
pont

LEÍRÁS
A DDSE mint iskolai sportkör feladatait
ellátó diáksport egyesület feladatainak
végzéséhez szükséges feltételrendszer
támogatása.

SZOLGÁLTATÁSI SZINT
Iskolai nyári táboroztatás
sportköri
tevékenység
támogatása: A DDSE minden
naptári év júliusában, négy
(4)
hét
időtartamra
közreműködik
az
Önkormányzat
közfeladatellátásához
szükséges
költségek
átvállalásával azzal, hogy
felügyelő
tanáronként
hetente legalább nettó
60,000,- Ft. (azaz hatvanezer
forint)
mindenkor
alkalmazandó járulékokkal
növelt értékének megfelelő
pénzösszeget,
vagy
a
mindenkor
a
DDSE-vel
egyeztett összeget megfizet
az Önkormányzatnak, vagy az
Önkormányzat
által
megjelölt
harmadik
személynek,
és
rendelkezésre bocsátja a
Csarnok kiszolgáló helységeit
(ide nem értve a csarnok
sportolásra
szolgáló
játéktereit, amelyeket a
DDSE naponta maximum egy
(1) óráig biztosít).
A fentieken kívül a DDSE
biztosítja
a
diósdi
intézmények számára a
Csarnok kedvezményes - a
1/b 1. pontban foglaltak
szerinti – használatát.

2.

Sportrendelet
3.§ Helyi rendezésű hazai és nemzetközi Évente hat (6) alkalommal
(Stv. 55.§ alapján)
sportrendezvények
egésznapos
rendezvény
szervezése és lebonyolítása
szervezése a lakosság részére
az
önkormányzattal
egyeztetve,
amelyre
lehetőség szerint meg kell
hívni összesen hat (6) sportág
elismert
képviselőjét
(minden alkalommal 1-1 főt,
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azaz összesen hat (6) sportági
képviselőt).
Diósdi Családi Sportnap
elnevezésű sportrendezvény
megszervezése
és
lebonyolítása évi egy (1)
alkalommal.
Kiegészítő rendelkezések:
Figyelemmel a jelen mellékletben foglaltakra, a Felek rögzítik, hogy a DDSE kötelezettsége a felügyelő
tanárok költségének megtérítésre terjed ki, így a DDSE nem felel a gyermekek őrzéséért, vagy a
foglalkozások lebonyolításáért, illetve felügyeletéért. Erre tekintettel az adott tevékenységéhez
kapcsolódó valamennyi jogszabályi és hatósági előírás (ide nem értve a Csarnok működtetésre
vonatkozó szabályokat) betartása és a szükséges engedélyek beszerzése az Önkormányzat, vagy az
adott foglalkozást végző személy kötelezettsége. A Felek megállapítják továbbá, hogy a Csarnok
mindenkori házirendje és pályarendszabályai alkalmazandóak, így a szolgáltatási szint szerinti Csarnok
házirendje szerint értelmezendő. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Csarnok megnyitásának naptári
évében a jelen Szerződésben foglalt szolgáltatási szintek arányosan alkalmazandóak, így a DDSE nem
teljes év esetén az arányosított törtrész szerinti szolgáltatási szintet köteles nyújtani.
1/B EGYESÜLET ÁLTAL VÁLLALT FELADATELLÁTÁS
1.

Sportrendelet
3.§ A
lakossági
szabadidősport
(Stv. 55.§ alapján)
feltételrendszerének a kialakítása és
fejlesztése, így különösen a lakosság
részére
rendelkezésre
álló
sportlétesítmény hálózat bővítése,
valamint a lakossági szabadidősport
szervezéssel foglalkozó egyesületek
támogatása.
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Lakossági
szabadidősport
feltételrendszerének
biztosítása és a lakossági
szabadidősport szervezése:
i) kéthavonta egy (1) nap rendes nyitva tartási idő
szerinti (évi 60 óra) - ingyenes
csarnokhasználat a diósdi
lakosoknak és a diósdi
oktatási
intézmények
tanulóinak,
szükséges
szakszemélyzet biztosítása;
ii) a mindenkori bérleti
díjtáblázathoz
képest
legalább óránként nettó
5,000,- Ft. kedvezmény
biztosítása a diósdi lakosok
számára (évi 560 óra);
iii) fenntartja és működteti a
Csarnokot;
iv) Csarnokbeosztás szabad
kapacitás esetén egyéb
diáksportrendezvényt
szervezhet.

