
Püspökladány Város Polgármesterétől                                          Készítette: Gorzsás Anita 
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.  

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A Püspökladány, 3979/4. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon tervezett   

Birkózó Edzőcsarnok létesítésével kapcsolatos megállapodásról 
 
A Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület képviseletében Szabó Csaba 2015. április 8-
án Önkormányzatunk részére benyújtotta az Egyesület által a Püspökladány, 3979/4. hrsz. 
alatti Sportcsarnok épülete mellé, állami támogatás segítségével telepítendő 2 szőnyeges 
Birkózó Edzőcsarnok létesítéséről szóló tervdokumentációt, valamint a Magyar Olimpiai 
Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül a BMSK Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. felügyelete mellett céltámogatásként 
megítélt 60 millió forintos támogatásról szóló Támogatási Szerződést. 
A benyújtott tervek alapján egy 2 szőnyeges, 466,507 m2 hasznos alapterületű létesítmény 
építéséről lenne szó. 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 15-i soron kívüli ülésén 
az 54/2015. (V. 15.) önkormányzati testületi határozatával, mint a tárgyi ingatlan tulajdonosa 
elvi hozzájárulását adta a Birkózó Edzőcsarnok megvalósításához azzal a feltétellel, hogy egy 
megállapodás tervezet készüljön Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi 
Nehézatlétikai Sportegyesület között. A megállapodás megkötéséhez a Képviselő-testület 
jóváhagyása szükséges, valamint a megállapodás megkötése a beruházás megkezdésének 
feltétele is egyben. 
A döntésnek megfelelően az önkormányzat jogi képviselője megkezdte az egyeztetéseket a 
Sportegyesület képviselőivel. 
Az egyeztetések során két megállapodás tervezet készült el. A megállapodás tervezet „A” 
változata az önkormányzat jogi képviselője által javasolt tartalommal, míg a megállapodás 
tervezet „B” változata a Sportegyesület képviselője által javasolt tartalommal készült. 
 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok valamelyikében foglaltak 
elfogadására. 
 
 
Melléklet: Megállapodás tervezet „A” változat   
  Megállapodás tervezet „B” változat  
 
 
Határozat javaslat:  
 
„A” 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján, mint a tárgyi 
ingatlan tulajdonosa Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi 
Nehézatlétikai Sportegyesület között létrejövő megállapodás tervezet „A” változatát 
jóváhagyja, valamint a megállapodás aláírását követően hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Püspökladány, 3979/4. hrsz. alatti ingatlanon, a Sportcsarnok épülete melletti 
területen a Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület által, a Magyar Olimpiai 
Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül juttatott támogatásából a 
Birkózó Edzőcsarnok megvalósításra kerüljön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a megállapodás 
aláírására, a megállapodás megkötése a beruházás megkezdésének feltétele. 



 
„B” 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján, mint a tárgyi 
ingatlan tulajdonosa Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi 
Nehézatlétikai Sportegyesület között létrejövő megállapodás tervezet „B” változatát 
jóváhagyja, valamint a megállapodás aláírását követően hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Püspökladány, 3979/4. hrsz. alatti ingatlanon, a Sportcsarnok épülete melletti 
területen a Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület által, a Magyar Olimpiai 
Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül juttatott támogatásából a 
Birkózó Edzőcsarnok megvalósításra kerüljön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a megállapodás 
aláírására, a megállapodás megkötése a beruházás megkezdésének feltétele. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Dombi Imréné – polgármester 
 
Püspökladány, 2015. június 10. 
 
          Dombi Imréné 
                                                                                                   polgármester 



MEGÁLLAPODÁS 
       TERVEZET „A” VÁLTOZAT 
 
amely létrejött egyrészről 
Püspökladány Város Önkormányzata 
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. 
(törzsszám: 15728740) 
adószám: 15728740-2-09 
pénzintézeti számlaszám: 11738053-15373694 
képviseli: Dombi Imréné polgármester, Keserű László jegyző 
 
másrészről 
 
Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület 
4150 Püspökladány, Zrínyi u. 28/1. 
nyilvántartási száma: 4135 
adószám: 18283011-1-09 
pénzintézeti számlaszám: FŐNIX Takarékszövetkezet 61400155-15006428 
képviseli: Szabó Csaba elnök 
 
között az alábbiakban: 
 

I. 
 

A Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesületnek a Magyar Olimpiai Bizottság, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumán keresztül a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. felügyelete mellett céltámogatásként megítélt 60 
millió forint áll a rendelkezésére a Püspökladány Város Önkormányzat tulajdonát képező, 
Püspökladány belterület, 3979/4. hrsz. ingatlanon, természetben 4150 Püspökladány, Petőfi u. 
67. sz. alatti ingatlanon két szőnyeges birkózó centrum, mint önálló épület kialakítására. 
Ennek feltétele, hogy a beruházás megvalósíthatóságának jogszabályi háttere biztosítva 
legyen.  
 
Püspökladány Város Önkormányzata az előzetes tervek alapján a beruházás tartalmát 
megismerte, a megvalósítást támogatja, a megvalósításhoz tulajdonosi hozzájárulását adja. A 
város érdekeit szolgáló beruházás megvalósulása érdekében felek az együttműködés, a 
támogatás főbb feltételeit, jelen megállapodásban rögzítik. 
 

II. 
 

1.) A beruházás megvalósítása az 1/1 arányban Püspökladány Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló püspökladányi 3979/4 hrsz.-ú, természetben 4150 Püspökladány, 
Petőfi u. 67. sz. alatti ingatlanon történik. Püspökladány Város Önkormányzata 
hozzájárul ahhoz, hogy a Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület a beruházást az 
ingatlanon megvalósítsa, az ingatlanon ráépítést végezzen. A megvalósíthatóság 
érdekében szükséges jogszabályi hátteret, pl. beépíthetőségi korlát korrekciója, stb. 
Püspökladány Város Önkormányzata biztosítja. Jelen megállapodás elválaszthatatlan 
részét képezi a birkózó centrum kivitelezési műszaki dokumentációja. (1. sz. 
melléklet.)  
 



2.) Püspökladány Város Önkormányzata elismeri, hogy az 1. sz. mellékletben foglalt 
dokumentációnak megfelelően kivitelezett és felépítésre kerülő birkózó centrum – 
mint felépítmény - tulajdonjoga a Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesületet illeti 
meg, és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas külön okiratban is feltétlen és 
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az edző csarnok épülete az 
ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXII. törvény 
12.§ a.) aa. pontja alapján önálló ingatlanként kerüljön feltüntetésre.  

3.) Püspökladány Város Önkormányzata az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas 
külön okiratot a birkózó centrum jogerős használatbavételi engedélyének 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a Püspökladányi Nehézatlétikai 
Sportegyesület részére kiállítja.  
 

4.) Püspökladány Város Önkormányzata kijelenti, hogy a kivitelezés kezdetének 
időpontjától hatályba lépően a támogatási szerződésben szereplő fenntartási 
kötelezettségvállalás időtartamán túlmenően az épület fennállásának idejére az előző 
pontban írt külön okiratban földhasználati jogot biztosít a csarnok kb. 487 
négyzetméter alapterületére, valamint a csarnok megközelítéséhez szükséges 
területrészre a Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület részére, illetve esetleges 
tulajdonosváltozás esetén a jogutód részére. 
 

5.) A Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
létesítmény felépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban a pályázati feltételek 
között kötelezően előírja, hogy az ajánlattevő a pályázat elnyerése esetén a kivitelezési 
szerződés megkötéséig, aláírásáig I. pont szerinti céltámogatás …. %-ának megfelelő 
összegű teljesítési biztosítékot nyújt bankgarancia formájában Püspökladány Város 
Önkormányzata javára.  Püspökladány Város Önkormányzata kizárólag a teljesítési 
biztosíték nyújtását követően, … napon belül adja át a területet a birkózó centrum 
felépítése céljából. Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület vállalja, hogy a 
terület átadásától számított …. napon belül/2015. …hó…napjáig a birkózó centrumot 
felépíti és a jogerős használatbavételi engedélyt beszerzi. A teljesítési biztosíték 
(bankgarancia) a jogerős használatbavételi engedély Püspökladány Város 
Önkormányzata részére történő átadásától számított 30 napig kell érvényes legyen.  
 

6.) A Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
létesítmény felépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban a pályázati feltételek 
között kötelezően előírja, hogy az ajánlattevő a pályázat elnyerése esetén a kivitelezési 
szerződés megkötéséig, aláírásáig I. pont szerinti céltámogatás …. %-ának megfelelő 
összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt bankgarancia formájában Püspökladány Város 
Önkormányzata javára.  A jóltelejesítési biztosítéknak a jótállási idő lejáratáig 
hatályban kell maradnia. A II. 2.) pontban meghatározott ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésre alkalmas külön okiratot Püspökladány Város Önkormányzata köteles a 
használatbavételi engedély jogerőre emelkedését és a jólteljesítési garancia 
nyújtásának igazolását követő …… napon kiadni a Püspökladányi Nehézatlétikai 
Sportegyesület részére.  
 
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Püspökladányi Nehézatlétikai 
Sportegyesület a jelen megállapodásban foglalt bármely kötelezettségét megszegi, 
vagy  annak teljesítésével 15 napot meghaladó késedelembe esik – értve ez alatt a 
jelen megállapodás 5, és 6 pontjaiban foglalt biztosítékadási kötelezettség 
elmulasztását is – úgy  Püspökladány Város Önkormányzata jogosult a szerződéstől 



azonnali hatállyal, egyoldalú nyilatkozattal elállni, vagy a szerződést a jövőre nézve 
felmondani. 
 

7.) Püspökladány Város Önkormányzata vállalja, hogy a beruházás megvalósulása 
érdekében a kivitelezés ideje alatt is, valamint a létesítmény megvalósulását követően 
is, - természetesen a szolgáltatókkal egyeztetetten, - biztosítja az önkormányzati 
fenntartásban lévő közüzemi csatlakozási pontokról az elektromos áram, a 
vízszolgáltatás, valamint a gázszolgáltatás vételezését, az azokhoz történő 
csatlakozást. 
 

8.) A Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület és  Püspökladány Város 
Önkormányzata létesítmény üzemeltetéséről, hasznosításáról a későbbiekben 
létrehozásra kerülő külön megállapodásban rendelkezik. 

 
9.) Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a létesítmény 

felépítésekor a létesítmény üzemeltetéséhez elengedhetetlen megfelelő számú 
parkolóhely rendelkezésre állása, erre figyelemmel, - mivel a sportcsarnok sem 
rendelkezik elegendő parkoló hellyel, - az Egyesület vállalja, hogy az ingatlanon (a 
már meglévő parkolóhelyek további 10 parkolóhely kiépítéssel való bővítésével) a 
megfelelő számú parkoló helyet kialakítja. 
 

10.) Megállapodó felek rögzítik, mivel a beruházás megvalósulása nagyban 
hozzájárul Püspökladány Város sportéletének fejlődéséhez, az országos birkózó 
utánpótlás nevelés elősegítéséhez, a Város rangjának emeléséhez, ezért a beruházás 
megvalósítását közérdeknek tekintik, abban teljes mértékben együttműködnek 
mindkét fél érdekének figyelembevételével. 

 
 
Jelen megállapodást Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
……………. sz. határozatával elfogadta. 
 
Jelen megállapodást szerződő felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt.: Püspökladány, 2015……………….. 
 
 
 
   ………………………………………                    ………………………………………. 
   Püspökladány Város Önkormányzata    Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület



MEGÁLLAPODÁS 
TERVEZET „B” VÁLTOZAT 

 
amely létrejött egyrészről 
Püspökladány Város Önkormányzata 
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. 
(törzsszám: 15728740) 
adószám: 15728740-2-09 
pénzintézeti számlaszám: 11738053-15373694 
képviseli: Dombi Imréné polgármester, Keserű László jegyző 
 
másrészről 
 
Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület 
4150 Püspökladány, Zrínyi u. 28/1. 
nyilvántartási száma: 4135 
adószám: 18283011-1-09 
pénzintézeti számlaszám: FŐNIX Takarékszövetkezet 61400155-15006428 
képviseli: Szabó Csaba elnök 
 
között az alábbiakban: 

I. 
 

A Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesületnek a Magyar Olimpiai Bizottság, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumán keresztül a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. felügyelete mellett céltámogatásként megítélt 60 
millió forint áll a rendelkezésére a Püspökladány Város Önkormányzat tulajdonát képező, 
Püspökladány belterület, 3979/4. hrsz. ingatlanon, természetben 4150 Püspökladány, Petőfi u. 
67. sz. alatti ingatlanon két szőnyeges birkózó centrum, mint önálló épület kialakítására. 
Ennek feltétele, hogy a beruházás megvalósíthatóságának jogszabályi háttere biztosítva 
legyen.  
 
Püspökladány Város Önkormányzata az előzetes tervek alapján a beruházás tartalmát 
megismerte, a megvalósítást támogatja, a megvalósításhoz tulajdonosi hozzájárulását adja. A 
város érdekeit szolgáló beruházás megvalósulása érdekében felek az együttműködés, a 
támogatás főbb feltételeit, jelen megállapodásban rögzítik. 
 

II. 
 

1.) A beruházás megvalósítása az 1/1 arányban Püspökladány Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló püspökladányi 3979/4 hrsz.-ú, természetben 4150 Püspökladány, 
Petőfi u. 67. sz. alatti ingatlanon történik. Püspökladány Város Önkormányzata 
hozzájárul ahhoz, hogy a Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület a beruházást az 
ingatlanon megvalósítsa, az ingatlanon ráépítést végezzen. A megvalósíthatóság 
érdekében szükséges jogszabályi hátteret, pl. beépíthetőségi korlát korrekciója, stb. 
Püspökladány Város Önkormányzata biztosítja. Jelen megállapodás elválaszthatatlan 
részét képezi a birkózó centrum kivitelezési műszaki dokumentációja. (1. sz. 
melléklet.)  
 



2.) Püspökladány Város Önkormányzata elismeri, hogy az 1. sz. mellékletben foglalt 
dokumentációnak megfelelően kivitelezett és felépítésre kerülő birkózó centrum – 
mint felépítmény - tulajdonjoga a Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesületet illeti 
meg, és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas külön okiratban is feltétlen és 
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az edző csarnok épülete az 
ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXII. törvény 
12.§ a.) aa. pontja alapján önálló ingatlanként kerüljön feltüntetésre.  

 
3.) Püspökladány Város Önkormányzata az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas 

külön okiratot a birkózó centrum jogerős használatbavételi engedélyének 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a Püspökladányi Nehézatlétikai 
Sportegyesület részére kiállítja.  
 

4.) Püspökladány Város Önkormányzata kijelenti, hogy a kivitelezés kezdetének 
időpontjától hatályba lépően a támogatási szerződésben szereplő fenntartási 
kötelezettségvállalás időtartamán túlmenően az épület fennállásának idejére az előző 
pontban írt külön okiratban földhasználati jogot biztosít a csarnok kb. 487 
négyzetméter alapterületére, valamint a csarnok megközelítéséhez szükséges 
területrészre a Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület részére, illetve esetleges 
tulajdonosváltozás esetén a jogutód részére. 
 

5.) A Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
létesítmény felépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban a pályázati feltételek 
között kötelezően előírja, hogy az ajánlattevő a pályázat elnyerése esetén a kivitelezési 
szerződés megkötéséig, aláírásáig I. pont szerinti céltámogatás …. %-ának megfelelő 
összegű teljesítési biztosítékot nyújt bankgarancia formájában a Püspökladányi 
Nehézatlétikai Sportegyesület javára.  Püspökladány Város Önkormányzata kizárólag 
a teljesítési biztosíték nyújtását követően, 3 munkanapon belül adja át a területet a 
birkózó centrum felépítése céljából. Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület 
vállalja, hogy 2015. 12. hó 31. napjáig, illetve az akkor érvényben levő BMSK Zrt.-
vel kötött támogatási szerződésben meghatározott véghatárideig a birkózó centrumot 
felépíti és a jogerős használatbavételi engedélyt beszerzi. A teljesítési biztosíték 
(bankgarancia) a jogerős használatbavételi engedély Püspökladány Város 
Önkormányzata részére történő átadásától számított 30 napig kell érvényes legyen. A 
Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület vállalja, hogy ha a teljesítési biztosíték 
igénybevételére sor kerül, azt teljes egészében a beruházás befejezésére fordítja. 
 

6.) A Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
létesítmény felépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban a pályázati feltételek 
között kötelezően előírja, hogy az ajánlattevő a pályázat elnyerése esetén a kivitelezési 
szerződés megkötéséig, aláírásáig I. pont szerinti céltámogatás …. %-ának megfelelő 
összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt bankgarancia formájában a Püspökladányi 
Nehézatlétikai Sportegyesület javára. A jóltelejesítési biztosítéknak a jogerős 
használatbavételi engedély kiadásától számított 1 évig kell hatályban maradnia. A II. 
2.) pontban meghatározott ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas külön okiratot 
Püspökladány Város Önkormányzata köteles a használatbavételi engedély jogerőre 
emelkedését és a jólteljesítési garancia nyújtásának igazolását követő 15 napon kiadni 
a Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület részére.  
 



Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyik fél a jelen megállapodásban 
foglalt bármely kötelezettségét megszegi, vagy annak teljesítésével 15 napot 
meghaladó késedelembe esik, úgy a másik fél jogosult a szerződéstől azonnali 
hatállyal, egyoldalú nyilatkozattal elállni, vagy a szerződést a jövőre nézve 
felmondani. 
 

7.) Püspökladány Város Önkormányzata vállalja, hogy a beruházás megvalósulása 
érdekében a kivitelezés ideje alatt is, valamint a létesítmény megvalósulását követően 
is, - természetesen a szolgáltatókkal egyeztetetten, - biztosítja az önkormányzati 
fenntartásban lévő közüzemi csatlakozási pontokról az elektromos áram, a 
vízszolgáltatás, valamint a gázszolgáltatás vételezését, az azokhoz történő 
csatlakozást. 

 
8.) A Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület és  Püspökladány Város 

Önkormányzata létesítmény üzemeltetéséről, hasznosításáról a későbbiekben 
létrehozásra kerülő külön megállapodásban rendelkezik. 

 
9.) Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a létesítmény 

felépítésekor a létesítmény üzemeltetéséhez elengedhetetlen megfelelő számú 
parkolóhely rendelkezésre állása, erre figyelemmel, - mivel a sportcsarnok sem 
rendelkezik elegendő parkoló hellyel, - az Egyesület vállalja, hogy az ingatlanon (a 
már meglévő parkolóhelyek további 10 parkolóhely kiépítéssel való bővítésével) a 
megfelelő számú parkoló helyet kialakítja. 
 

10.) Megállapodó felek rögzítik, mivel a beruházás megvalósulása nagyban 
hozzájárul Püspökladány Város sportéletének fejlődéséhez, az országos birkózó 
utánpótlás nevelés elősegítéséhez, a Város rangjának emeléséhez, ezért a beruházás 
megvalósítását közérdeknek tekintik, abban teljes mértékben együttműködnek 
mindkét fél érdekének figyelembevételével. 

 
Jelen megállapodást Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
……………. sz. határozatával elfogadta. 
Jelen megállapodást szerződő felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 

Kelt.: Püspökladány, 2015……………….. 

 

 

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

     Püspökladány Város Önkormányzata       Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület


