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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött 
 
egyrészről:  
 
név: Szentendre Város Önkormányzata  
székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
PIR törzsszám: 395368 
KSH azonosító: 1315440 
adószám: 15395364-2-13 
bank: Raiffeisen Bank Zrt. 
számlaszám: 12001008-00122568-00100003 
képviseli: dr.Dietz Ferenc polgármester 
– továbbiakban: Önkormányzat  
 
másrészről:  
 
Láng László (sz: ………….. , an. ………., ………………….)  
mint támogató – továbbiakban: Támogató  
között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 
 

1. Támogató a Bükkös patak melletti K-SP2 övezeti besorolású 0188/48, 0188/49, 
0188/78 és 0188/79 hrsz-ú, jelenleg külterületi ingatlanokon sport és szabadidő 
centrum megvalósítását tervezi. A 0188/48 hrsz-ú telek északnyugati sarkával rövid 
szakaszon csatlakozik a patak túloldalán elhelyezkedő K-SP3  övezeti besorolású, 
szintén sport és szabadidős tevékenységre tervezett területtel. A fejlesztésre szánt 
terület jelenleg részben az Anna köz vonalában átmenő időszakos gázlón, részben a 
Frangepán utca felől egy nehezen járható dűlő úton közelíthető meg.  

2. A beruházási program szerint a fedett teremlabdarúgó-csarnok mellett - melyben 3 
squash pálya és egy aerobik terem is helyet kap -, további fedett sportlétesítmények, 
illetve szabadtéri pályák épülnének öltözési lehetőséggel, melyek a patak túloldalán 
lévő meglévő focipályával kiegészülve, a Bükkös patak melletti bicikliút 
felhasználásával a város lakóinak széleskörű sportolási lehetőséget biztosítanának. A 
területen továbbá a csapatoknak vendégház és az üzemeltetőnek szolgálati lakás is 
épülne. Vállalkozó a serdülő gyerekek részére ingyenesen heti 8 órában edzési 
lehetőséget biztosít.  

3. A terület megközelítésére a Szegély utca folytatásában a Bükkös patakot átszelő 
hidat kell építeni. 

4. Támogató megértve és felismerve, hogy a tervezett építkezés mekkora környezeti 
terhelést, forgalomnövekedést és egyéb járulékos terhet jelent az érintett területen, 
ennek ellentételezéseként a jelen támogatási szerződés szerint Szentendre Város 
Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00122568-00100003 
számú számlájára 20 millió forint támogatást, valamint  5 millió forint értékben  a 
város egyik, az Önkormányzat által megjelölt oktatási intézményében elvégzendő 
építőmesteri munkát ajánl fel feltétlenül és visszavonhatatlanul. A 20 millió Ft 
összegű támogatás megfizetésére a fenti beruházásra vonatkozó építési engedély 
jogerőre emelkedése napján, az 5 millió Ft értékű építőmesteri munka megkezdésére 
a fenti beruházásra vonatkozó építési engedély jogerőre emelkedését követően az 
Önkormányzat írásbeli felhívásától számított 30 napon belül kerül sor. Támogató 
vállalja, hogy az építőmesteri munkát 3000 Ft + ÁFA rezsióradíjon, a TERC Kft. KIVI 
ÉNK. Normagyűjtemény szerint számolja el, oly módon, hogy a munkát a lehető 
legrövidebb időn belül I. osztályú minőségben elvégzi.     

5. A készpénzben megfizetendő támogatási összeget az Önkormányzat az új városi 
köztemető beruházására kívánja fordítani.  
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6. A beruházás keretében létrejövő út-, közmű-, és közvilágítási hálózat megfelelő 
részének önkormányzati tulajdonba és üzemeltetésbe adása a felek közötti külön 
megállapodás alapján történik.  

7. Vállalkozó az építéssel érintett területen a fakivágást a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően engedélyezteti, azt az engedélynek megfelelő módon és mértékben 
hajtja végre, az előírt fapótlási kötelezettségét az engedélynek megfelelő határidőben 
és módon teljesíti, az esetlegesen megrongált terület, partszakasz eredeti állapotát 
helyreállítja az engedélyezett építési beruházás figyelembe vételével.   

8. Önkormányzat a hatályos jogszabályok keretei között minden tőle elvárható 
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy  

 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szentendre Város Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 22/2006.(V.19.) és 
32/2004.(VIII. 30.) sz. rendeletekkel módosított 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendelete 
alapján jelenleg K-SP2 övezetbe tartozó terület (hrsz: 0188/48, 0188/49, 0188/78, 
0188/79) belterületbe vonása övezeti besorolás változtatása nélkül megtörténjen, 
lehetővé téve az érintett ingatlanok beépíthető területe 20%-ának megfelelő terület 
nem sport célra történő beépíthetőségét,  

 a jelenlegi szabályozás szerint megépítendőként szereplő út,kerékpárút  áttervezésre 
kerüljön,  

 valamint a beruházásra vonatkozó telekalakítási, közmű- és útfejlesztési, 
engedélyezési nyilatkozatok, iratok a hatályos jogszabályok keretei között kiadásra 
kerüljenek. 

 
9. Felek kölcsönösen együttműködnek a jelen szerződésben meghatározott célok minél 

hatékonyabb és gyorsabb elérésében. 
 

10. A jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírással lép hatályba, és mindaddig 
hatályban marad, míg mindkét fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit 
maradéktalanul nem teljesítette. A jelen szerződés rendelkezései felek esetleges 
jogutódjaira is érvényesek, melyről minden fél a jogutódját tájékoztatni és a jelen 
kötelembe bevonni köteles, melynek megszegéséért az ezt elmulasztó fél felel. 

 
11. Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szűntethető meg. 

 
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok - 

beleértve az Önkormányzat helyi rendeleteit is - rendelkezései az irányadóak.  
 

13. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi 
Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő 
dokumentumot - a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével - jóváhagyólag 
írják alá. 
 
Szentendre, 2008 
 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó  Láng László 
 

polgármester jegyző   
Szentendre Város Önkormányzata   

 
 

 


