
Melléklet a 458/2020. (X. 29.) sz. 

határozathoz 

 

Feladat-ellátási és használati megállapodás 

(tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, 

Széchenyi tér 12., adószám: 15733517-2-17, törzskönyvi azonosító szám: 733513, képviseli: 

Filóné Ferencz Ibolya polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

a Bonyhádi Sportcentrum (székhely: 7150 Bonyhád Jókai utca 3., adószám: 15838636-2-17, 

törzskönyvi azonosító szám: 838630, képviseli: Köllő Roland intézményvezető), mint 

üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) 

 

Atlétikai Club Bonyhád (cégbírósági/bírósági/törzskönyvi nyilvántartás száma:1700/PK. 

60.151/1996.; adószáma:18854701-1-17; székhelye: Bonyhád, Kossuth L. u. 4.; képviselője 

Kirchné Máté Réka elnök, telefonszám: 06 30 9861967 (a továbbiakban: Egyesület)  

 

a továbbiakban együtt: Felek – között alulírott napon, az alábbiak szerint. 

 

 

Preambulum 

Bonyhád Város Önkormányzata a 1048/2019. (II.18.) kormányhatározat szerinti 

sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatással, EKR001564552019 azonosító számon, a 

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Városi 

sportpálya fejlesztése Bonyhádon.” címmel építési beruházás kivitelezése tárgyában. A 

nyertes ajánlattevő az SZ+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett.  

1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdésének 15. pontja alapján az Önkormányzat feladata különösen a sport és ifjúsági 

ügyek ellátása. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban rögzített sport és 

ifjúsági tárgyú önkormányzati feladatok ellátását, a megállapodásban foglaltak szerint a 

Bonyhád településrészen az Egyesület átvállalja az Önkormányzattól.  

 

2.) A feladatellátás helyszíne a Bonyhád 2499. helyrajzi számú, természetben 7150 Bonyhád, 

Sport u. 5. sz. alatt található Sporttelep.  

 

Az Egyesület a városban az 1. pontban meghatározott önkormányzati feladatok ellátása 

keretében vállalja, hogy a szabadidős és atlétikai sporteseményekhez – például bajnokságok, 

versenyek, edzések, diáksport események és sportnapok lebonyolításához – biztosítja a 

Sporttelep atlétikai pályának, továbbá az öltözőknek, a szociális helyiségeknek, valamint a 

szükséges sporteszközöknek a munka- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotát. 

 

3.) A Sporttelepet a megállapodás 2. pontjában meghatározott feladatok zavartalan ellátása 

érdekében az Önkormányzat 2020. november 1. napjától 2025. október 31. napjáig az 

Egyesület térítésmentes használatába adja, azzal a korlátozással, hogy az Egyesület 

kizárólagos használatot az ingatlanon nem szerez, azt a megállapodás 2. pontjában rögzített 

sport és ifjúsági tárgyú feladatok ellátása érdekében, a feladatellátáshoz szükséges mértékben 

és időtartamban, a Sportcentrum által kiadott, a mindenkor hatályos Atlétikai pálya használati 
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rendjére tekintettel használhatja. 

 

4.) Az Egyesület köteles a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig a Sporttelep atlétikai 

pályájának használatára vonatkozó havi igényét bejelenteni az Üzemeltető képviselőjének. 

 

5.) A Felek rögzítik, hogy az atlétikai pályát érintő közüzemi díjak fizetését az Üzemeltető 

vállalja. 

 

6.) Az Egyesület kijelenti, hogy a megállapodás 2. pontjában meghatározott feladatok ellátása 

során betartja és betartatja a vonatkozó jogszabályokat. A feladatok ellátásában az Egyesület 

részéről jogszabály szerinti szakképzettséggel rendelkező személyek vesznek részt. 

 

7.) Az Egyesület a Sporttelepet (atlétikai pályát, továbbá az öltözőket, a szociális 

helyiségeket, sporteszközöket) a rendeltetésszerű használat követelményeinek megfelelően 

köteles használni, és megtéríteni köteles mindazon kárt, amely a nem rendeltetésszerű 

használatból ered. 

 

8.) A Sporttelep atlétikai pálya állagmegóvásáról, karbantartásáról és az atlétikai pálya 

használatával összefüggésben meghibásodott berendezések, eszközök javításáról, illetőleg 

szükség esetén pótlásáról az Üzemeltető gondoskodik. 

 

9.) Az Egyesült az atlétikai pályán csak az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyével 

végezhet felújítási, átalakítási munkákat. Az Egyesület az általa végzett felújítási, átalakítási 

munkák költségét viselni köteles, azok megtérítését az Önkormányzattól nem követelheti. 

 

10.) Az Egyesület az atlétikai pályát albérletbe vagy más használatába nem adhatja. 

 

11.) Az Egyesületnek a megállapodás 3. pontja szerint meghatározott használati jogviszonya 

megszűnik: 

a) az Egyesület bírósági nyilvántartásból való törlésével, 

b) a határozott időtartam elteltével, 

c) a Felek közös megegyezésével, 

d) a megállapodás 12. pontja szerinti felmondással. 

 

12.) Jelen szerződést az Önkormányzat 15 napos határidővel, hónap utolsó napjára írásban 

felmondhatja, amennyiben az Egyesület jelen megállapodásban vállalt vagy jogszabályban 

előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti, vagy az általa lebonyolított rendezvényen 

megjelenő személyek az atlétikai pályát nem rendeltetésszerűen használják, rongálják, vagy 

az atlétikai pályát más használatába vagy albérletbe adja. 

 

13.) Az Egyesület kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és a megállapodás tárgyát 

képező atlétikai pályát jelen megállapodásban foglalt előírásoknak és tulajdonosi 

rendelkezéseknek, valamint a megállapodásban meghatározott célnak megfelelően használja. 

 

14.) Jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket Felek elsősorban békés úton rendezik, 

megegyezésük hiányában jogvitáik eldöntésére a Bonyhádi Járásbíróság, illetve megyei 

bírósági hatáskör esetén a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

15.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
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Jelen feladat-ellátási és használati megállapodást a Felek annak elolvasása után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Bonyhád, 2020. október 

 

 

 

 

………………………………………   …………………………………......... 

       Filóné Ferencz Ibolya                       Kirchné Máté Réka 

Bonyhád Város Önkormányzata      Atlétikai Club Bonyhád 

   polgármester                 elnök 

 

 

 

jogi ellenjegyző: 

 

 

 

………………………………………    

 Dr. Márton Antal                   

                    aljegyző 

    

 

 

pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

 

………………………………………    

              Fauszt Józsefné 

        pénzügyi osztályvezető 

   

 


