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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszotgáltatási

Blzottságvéleményezi

tr

Határ ozati iav as|at a bízottság. szźImát a:

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý

Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-

testtiletnek az e|őteriesrtés megtárqy a|ását'

Tisztelt KépvÍselő-testiilet!

A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvźľosionkormźnyzat, a Ferencvárosi Torna Club és
az FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kft. között 2010. május IZ-én létľejött, és 2010.
novembeľ 9--en majd 20I|. december 20-an módosított együttmúködési megállapodásban
foglaltak eredményesen és sikeresen megvalósultak. A 2012. évről a beszámolót és
elszámolást az FT C benyújtotta. ( 1 . szĺĺmúmelléklet)

Az

együttműködés legfontosabb célkitűzéseiközött szerepelt a józsefuáľosi gyeľekek
rendszeres spoľtolási lehetőségeinek megteremtése, illetve a minőségi élspoľtba tĺirténő
bekapcsolódásuk elősegítése. A diákok mellett a felnőtt lakosság sportolásľa birása, a helyi
spoľttevékenységfejlesztése és szőrakoztatása is szerepelt amegáIlapodásban.

Az FTC 20If

nyaftn egyhetes ingyenes tehetségkutató kéziIabdatábort szervęzett az
éľdeklődők részéte,20|2. június 24. ésjunius 29. kozoÍt. A táborban 10 - a kerületi általános

iskolában tanuló - jőzsefv arosi gyerek térítésmentesenvehetett részt.

A

kerületi intézményekben tanuló diakok ellátogathattak a FTC női és f&fi kéziIabda

csapatának edzéseire.
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A jégkoľongutanpótlás csapat 2012 tavaszánkét hónapos általános ťlzikai a|apoző edzéseket
taľtott az orczy Paľkban.

A női és férfi kéziIabda mérkőzésekľeingyenjegyek _

melyeket

a kerületi

igazgatői
családok
rendelkezésére.A józsefuaľosi intézményekés családok részétenyilvános edzések
szervezését biztosította az FTC, eléľhetővétettük a szakosztályok cimét, igy a ktilönféle
szakosńáIyok ędzéseiľe ellátogathatÍak a gyerekek, szüleik, és aki kedvet kapott valamelyik
spoľtághoz , az rcg!ön felvételizhetett is' Az igazo|tan sportoló józsefuárosi gyermekek 30%os kedvezményben részesülnek.
munkaközösség vezetője bevonásával osztottak el _ álltak még a jőzsefvárosi

A Fradi térítésmentesennépszerűsítette és ľeklámozta lőzsęfvárost, a csarnokban és a
játékosok mezéĺis felttintette keľületünk logóját, valamint |áthatővá tette azt a
tévéközvetítések során.
szabadidősportot is segíti az egyittmfüödés, hiszen lehetőség nyílt _ előzetes egyeztetés
a|apján_ a műflives pályak és a futópályttkhaszná|atźra,me|yet jőzsefvźrosi baľáti társaságok
alkalmanként igénybe is vettek. A keriileti testnevelő tanárok részéreszahnai továbbképzést
biztosítottak edzők, szakmai vezetok segítettékatanátok munkáját.

A

'

Négy iskolában, a Deák DiĺíkAltalanos Iskolában' a Német LászIő Általános Iskolában, az év
ęlső felében a Práter Általanos Iskolában, valamint aYajda Péter Ének-zenęíÁltalános és
Sportiskolábanaf01r0l2011. tanévtől szivacskézL|abdaképzés indult, ami jelenleg is zajlik. A
Vajda PéteľÉnek-zenei Általanos és Spoľtiskola csapatát a Fľadi benevezte a korosztályos
Erima bajnokságba.

A

közoktatási tcirvény biztosította kereten tul, az önkormĺínyzat tźrnogatta a gyerekek
kézl|abdázását, mivel nagyon népszerűnek bizonyult a jenék. A szivacskéz1|abďa a kéz1|abda
kezdő vá|tozata, melyet az e|ső és második osztályos gyeľmekek korében alkalmaznak. A'
testnęvelők szakmai felkészítéséta Fradi szakemberei vállalták bemutató edzésekkel,
folyamatos elméleti, illetve edzés-vęzetésioktatással. A képviselő-testülęt 489l20I1. (XII.15.)
szźmtĺhatározatában aľról döntött, hogy a 20II|20I2' tanév második félévébena
közoktatásľól szóló ttĺrvényben meghatározott, kĺitelezően biztosítandó órakereten felül a
Vajda PéteľÉnek-zenei Általanos és Spoľtiskola és a Deák oĺak,ą.ltalános Iskola tészére
engedéIyezi _ a szivacskézilabda oktatásĺíhoz sziikséges _ heti néEy, illetve heti két
tĺjbbletórát.

A

fentebb leírtakból kitűnik, hogy a Feľencváľosi Toľna Clubbal töľténő egyiittműkodés
eredményes és sikeres, a jövőben is javasoljuk amegá||apodás további fenntartását. AzFTC
Kézilabdaspoľt Nonprofit Kft. váI|a|ja a 20I3-as évre vonatkozóan, hogy a nyźri
tehetségkutatő tábotba a jelenlegi 10 gyermek helyett 15 józsefuáľosi gyeľmek juthat el
díjmentesen. A nyári táboľ helysziĺe 20l3-ban nem Balatonszemes lesz, hanem a népligeti
FTC sporttelep. A táborban neves edzők, szakértok fogják megtartani az edzéseket, illetve
előtérbe kera| az egészségeséletmódra való nevelés is. Az FTC vállaljatovtlbbá, hogy növeli
a VIII. keľĺiletben |akő, igazoltan sportoló gyerekeknek nyujtott kedvezméný a tagdíjakból,
ez30oÁ helyett, immaľ 40%o-os kedvezmény jelent.
Javasoljuk, hogy a Ferencvaľosi Toľna Clubbal és az FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kft.vel kötött egyiĺttműködési megállapodás keľtiljĺinmódosításra az FTC Kézilabdaspoľt
Nonprofit Kft. további vá||a|ásaha tekintettel (a Kft. elnevezése is váItozott) és a
megállapodásban foglaltak 2013. évi megvalósításaĺa 20 millió foľint támogatási összegben
támo gatási szetző đéstkös s ön.

osszefoglalva a fentebb leíľtakatvéleményĹinkszerint az onkorményzat helyes iranyban
halad, amikor megragadja a lehetőséget, hogy egy ilyen professzionális és nagy múltú
sportclubbal ťuzze szorosabbľa együttmfüödését, soha nem tapasztaIt mértékben fellendítve
ezzę| a keriileti spoľtéletet, kedvezményes és igényes sportolási lehetőséget teremtve a
Józsefilĺíľosiaknak.
Mindezeka|apjźtnaza|źtbbihatározatelfogadását javasoljuk.

A

képviselő-testiilet hatáskĺjre a Magyaľország helyi <ĺnkoľmĺányzatairő| sző|ő 2011. évi
$-ban, 10. $-ában, valamint 13.$ (1) bekezdés 15. pontjában foglaltakon
alapul.

CLXxXx.tv.4.

IIłľÁnoz,łTIJAvAsLAT
A Képviselő.testület úgy dönt, hogy

1.

2'
3'
4.

elfogadja ahatározat2. szźłműmellékletétképezo, a Ferencvárosi Toľna Clubbal és az
FTC Kézilabdasport Nonpľofit Kft.-vel kötött módosításokkal egységes szeľkezetbe
foglalt egyĹittmúködési megállapodást és a hatáľozat 3. szźtnímellékletet képező, a
Feľencvárosi Toľna Clubbal tömegspoľt és utanpótlás nevelés tevékenység kĺiltségeinek
ťlnanszitozásara k<jtendő 20.000,0 e Ft tĺĺmogatási összegettarta|maző szerződést,
a 20.000,0 e Ft támogatás fedezetétil a 2012. évi műk<jdési cél és általános tartalékon lévő
vĺírosmarketin g e l ő iľĺĺnyzat szab ad p énzmaradvanyát j el ö l i me g,
felkéľia polgáľmesteľt, hogy apénzmarudvany elszámolásánál és jőváhagyásáná|| a2.
pontban foglaltakat vegye figyelembe,
felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontja szerinti egységes szerkezetbe foglalt
együttmriködési megállapodás és támogat ási szerződés a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: |.f ' pont esetében:

f0I3'

január

f3,

3. pont esetében: 20|3, évi költségvetési ľendelet módosítása
4. pont esetében: 2013 ' február |5.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: HumánszolgźiltatásíIJgyosztá|y
Budapest, f013. január 14.
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Budapest Főváros VtIl. Kerütet Józsefváros önkormányzata,
:

,a

Ferencvárosi Torna Club,
valamint az
FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.
Együttm űkcidési megállapodása aIapjá n.

Az FTC Kézí|abdasportNonprofit Kft. és Józsefuáros Önkormányzata közĺitt 2oLoO5.12.-én
köteteit, és 2oLL-L2.2O.-án módosított együttműktidési megá|lapodás te|jesítésekéntaz
alábbiakról számo| be a szakosztály.
Korábban négy kerü|eti iskolában e|indult a szivacskézi|abda oktatás, melyet szakembereink
igény esetén koor'diná|tak és teszik ezt a későbbiekben is. A Vajda Péter Ének-zeneiÁltalános
és Sportisko|a szivacskézilabdás gyermekeit idén beneveztük az országos Erima Bajnokság

2005-ös' korcsoportjának versengéseibe. Amennyiben jó. tąpaszta|atokat szerzünk,
későbbiekben ezt tová b bi iskoIa i csapatokkaI bővíten i fogju k.

a

ldei nyári táborunk színheIyéül a Szemesi Pi||angó Üarilot vá|asztottut ahpl a4 i,gazęatói
munkakĺizĺisségá|tal javaso|t tehetséges, szociális a|apon rászoru|ó gyermekeket (1o fő)
táboroztattunk egy héligl |dén szándékunk, hogy további 5 fiatalla| bővítsük (1'5 fő) a
szerződésbénvá|la|tkeretet'

A szakósztá|y tartotta magát a szerződésben szerep|ő 307o-os tagdíjcscikkentéshez a
józsefuárosi gyerekek számára, amennyiben ez igénykéntfe|merü|t, és a későbbiekben ezt
4o%-ra növelnifogja.
Nagy örömĺinkre szo|gált, hogy az önkormányzatta| közösen tervezett fedett śportsátor
építésimunkái e|kezdődtek a Vajda Péter Ének-zenei Á|talános és Sportisko|a ter:ületén.
E|őre |átható|ag 2013. 03. o8-án a |étesítményátadásra is kerü|. Ezze| .további kcizcĺs
Iehetőségek nyí|hatnak az ĺinkormányzat, az intézményés a szakosztá|y szárriára.
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FTC KÉzILABDA SzeroszľÁr,y

A MoB és a

SportVitalitás közĺis szervezésében megrendezésre kerĹilő, Utánpót|áskorú
sporto|ók sporttáplá|kozási. a|apismeretének fejlesztése program 20 ál|omásos országos
sorozat e|ső ál|omásaként a Ferencváros Torna C|ub adott otthont, Nyíri Zo|tán Úr
k<izremííködésével.

A programban a szakosztá|y vál|alta, hogy |ehetősége szerint minden érintett félhez (edzők,
játékosok, stb.) eljuttatja a programot és biztatja a gyerekeket a részvéte|re.

Az egyéb. szerződésben vá|la|t pontok igény szerint te|jesítésrekerü|tek. egyes esetekben
igyekeztünk a megegyezésen tú| felmerülő kéréseket is kielégíteni.

A

'-

nem kieme|t- mérkőzésekre 25 fő erejéig fogadni tudtunk kerü|eti fiatalokat,
szü|őket, ezen fe|ü| 20 db jegyet' igény szerint biztosítani tudtunk a józsefuárosi |akosság
hazai

részére.

Minden áltaIunk kezdeményezett fórumon igyekszÍink mé|tóképpen kihangsúlyozni

Józsefuáros onkormányzatának szerepét és fontosságát,
köteIezettségei

n

tú| a

szerződésben vá|la|t

k meI lett.

Partnerünket,,kiemelt támogatói,, kategóriában jelenítjük meg az a|ábbi pIatformokon:

A forgó táb|án, az ,,E|ek Gyula Arénában,, a pá|ya o|dalvona|a mellett, a kamerákka|
szembenio|dalon 40 méteres hosszúságbán szerepeI az önkormányzat.
o

A szponzorfa Ion,,,nyilatkozó fa|on,,.

a

A felnőtt női csapat mezén.

a

HonIapunkon (www.noikezilabda.fradi.hu)

o

támogató,,-i kategóriában.
"kiemelt
A hazai mérkőzések műsorftizeteiben és kiadványaiban.

a

A 2012-es és a 2013-as csapat naptáron.

o

Az Aréna üvegfa|án, öntapadó

a

Hazai BL mérkőzéseken,

Az e|mú|t időszakban

matricán.

mo|inóir.

ł

a

rende|kezésünkre bocsátott 20 millió
forintos szám|a kifizetése megtĺirtént, és ezt Kcikény Beatrix ügyvezető áltaI meghatározptt,
(2oL1'.L2.f0-20L2.L2.31.)

előre tervezett téte|ekre kö|töttÜk

a későbbiekben.

Ebben a nemzetkcizi kupamérkőzések (KEK, BL) rendezési költségei, az utazási kti|tségek
(repü|ő utak, busz), szá|lás.étkezés, irodaszerek, ,".,i k<i|tségek, valamint a teljes utánpót|ás
egészségü gyi á la potfe| m érésének kĺiltségeiszerepe|tek.
|

ura7lĺ. 8H
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S

zaro szľÁry

orömmel.|átjuk, hogy az áttalunk tervezettsza'kmai cé|kitűzésekte|jes mértékbentarthatók mind a fe|nőtt, mind az utánpótIás csapataink tekintetében melyben partnerünk
szerepvá|la|ása kifejezhetetlen értékekke| bír.

-

Bízva a további közös

sikerekben és hosszú távú egyrittműködésben.

Budapest 2013-01-04
Sportbaráti tiszteIettel:
.

-..-.'.'.'''...='t**ŕ

Novák András
FTC KéziIabdasport. K:ŕt'
Marketing és Utánpót|ás lgazgató

(.Ę(

* FT'r'\Ą
ł--_-*-:

Kökény
FTC Kézi|ab
ügyvezető

Kubatov Gábor

E
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2012.es naptár
2013-as naptár
KEK be|épő jegy
BL be|épő jegy

Hazai mérkőzés jegy

MoB SportVita|itás

meghívó

:

totók (forgó tábla, mez, matrica, hon|ap, sajtó megje|enés, BL szponzorfa|nyilatkozófal)
Támogatói kiadvány
őszi és tavaszi programfüzet
Hazai mérkőzés szóró|ap
BL műsorftizet

'oDVDme|léklet(ateljesanyag.elektronikusan)

:

Te|jes pénzĹigyi s|számolás
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2. számű melléklet

SZERKEZETBEN
egyrészro|: Budapest Főváľos VIII. keľüIet Józsefváľosi Onkormányzat (székhely: 1082
Bp., Baross utca 63-67; képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester; adőszám:
15735715-2-42 törzsszźlma: 735715 továbbiakban; oĺ,lkĺsrmźnyz'at),Rudapest
Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onko ľ mźny zat

másrészľől: Feľencvárosi Toľna Club (székhely: l091 Buđapest,Üll0ĺ út I29.;
nyilvrántartási szám: 1354; aďőszám.. 19709893-2-43, statisztikai számjele:
| 97

09 893 -

69f0 - 52| -0

1'

képviseli : Kubatov Gábor elnc]k)

és

Budapest, Üllői tJt I29.;
cégj.szám: 01 09 699203 ađőszźlm:12700824-2-43; képviseli: Kökény Beatrix,
Jeney Zsolt Akos)

FTC Kézilabdaspoľt Nonpľofit Kft. (székhely: 1091

(továbbiakban egyĹitt: Szerzodó Felek) között.

Előzménvek

A

Ferencvórosi Torna Club, az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. és az onkormányzat
2017.május ]2-én egłĹłttműködési megállapodást kłtau a józsefllárosi gyermekek rendszeres
sportolási lehetőségeinek megteremtése éľdekében.A kerület tanuló ifiúságának és felnőu
lakosságónak a minőségi élsportba torténő mind nagyobb számban való beknpcsolódása és
szóľakoztatása érdekében, figłeĺembevéve a testnevelés és sport feladatairól, a helyi
testnevelés és sporttevékenységtámogatásáról szóló 20/2002. (T.24.) sz. önkormónyzati
rendeletben foglaltakat, a fentebb hivatkozott együttm.íikôdési megállapodás módosításra
került 20]0. november 9-én és 20]]. december 20-án. Tekintettel arra, hogy a Ferencvárosi
Torna Club és az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. újabb vóllalásokat tesz, a Felek az
al áb

b i akb

an áll

ap o

dnak

me g :

Az egvüttműkiĺdés keľetében Szeľződő Felek

1.

2.

a kiivetkezőket

vállaliák:

Ferencváľosi Torna Club vállalja, hogy elősegíti a jőzsefvárosi lakosság mind szélesebb
rétegének ĺjsztönzéséta spoľtolásra, a rek'reácíő és az egészségmegorzéscéljából.
Elősegíti aZ egészséges, mozgás gazdag életmód irĺĺntiigény felkeltését,az
egészségmegorzésfontosságának elismerésére iľányuló szemléletformálást.

Feľencvárosi Torna Club vállalja, hogy a hátrttnyos helyzetriek, a nők, valamint a
családok sportolási lehetőségeit oly módon támogatj a, hogy az e|őrę egyeztetetĹ igények
a|apján biztosítja a Népligeti Sportcentrum területén lévő spoľtolási lehetőségek
térítésmentesigénybevételét.

1

4.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy Józsefuaĺos azon tatintézményeiben, ahol erre
igény meľĹil fel ingyenes szivacskéz1|abďa képzéstindít heti tobb alkalommal az FTC
Kézilabdaspoľt Kft . szakmai ir áĺy ításáv a|.
Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy azon jőzsefuaľosi iskolákban, ahol igény meľül
feI ana, hogy a tanľendben szereplő testnevelés őrźk szaŁ,ĺrlai kooľdinációjában a Fradi
neves szakemberei segítségetnyújtsanak, ott e|ózetes egyeztetés alapjan az Ferencvárosi
Torna Club erľe téľítésmentesenlehetőséget biztosít.

5.

6.

A

Ferencvárosi Torna Club 1 hetes nyári, tehetségkutató sporttábort tart több sportág
vonatkozásában a Népligetben, melyen az igazgatói munkakcizösség által javasolt
tehetséges, szociális alapon ľászoľuló gyeľmekek ingyenesen vehetnek részt.

Ferencvárosi Torna Club véůIa|ja,hogy a kézi|abda szakosztá|ya utánpótlását
elsődlegesen a józsefuáľosi sportoló gyermekek kĺjzü| vá|asztja ki, valamint a többi
sportágban kiemelkedően teljesítő gyermekek előnyt élveznek aZ adott sportág
szakoszLźĺ|yánakutánp(sL|.źxváIasztásasoľán.

7.

Ferencváľosi Torna Club vállalja, hogy akézi|abda szakosńá|y női - és ferfi, bajnoki - és
kupa mérkőzésein 25 đb.ingyen jegyet bocsát a kerületi iskolás gyermekek éslvagy
kísérőikrendelkezésére elkülönített, Iezćtrt szektorban, melyek az igazgatői
munkakcizösség j avasl ata alapjźn kerĹilnek felhasználásra.
Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy az alábbi szakosztźiyok nem kiemęlt mérkőzésein
szakosztá|yonként 20 ďb ingyen jegyet bocsát a jőzsefvárosi családok és a felnőtt
lakosság ľendelkezéséľe,melyęk az onkormányzat á|ta| meghatérozott jelentkezési
ľendszeľben kerülnek felhasználásra.
a) kézl|abda (női)
b) kézilabda (férfi)
c) jégkorong (női)
d) jégkorong (férfi)
e) vizilabda

9.

10.

11.

Az onkoľmźnyzatvállalja, hogy az onkormáĺyzat hivatalos újságjában, valamint
honlapján rendszeresen kozzétęszi a 8. pontban meghatźľozottmérkozésekhelyét és
idejét, a jelentkezés módját és kiválasztj a amérkőzéseken ľésztvevőket.
Fęrencváľosi Torna Club vállalja, hogy az atIétlka' birkózás, curling, futsal, keľékpár,
spoľt alĺľobatika, teke, toľna női és férfi, úszás és a kézl|abda női és férfi szakosztáLya
általuk meghattrozott időpontban nyilvános eđzésekettart, melyen kizfuő|ag a
j ózsefuárosi lakosok vehetnek részt.

Ferencvárosi Toma Club vá||a|ja, hogy a keriileti diákolimpia döntőjének
megrendezésére a kertileti taniĺtézményekszámźra a kézi|abda nagycsaľnokot (1101
Budapest, Kóbźlnyai tlt 47 l a.) térítésmentesen rendelkezésre bocsájtj a.

72. Ferencvárosi Torna Club vá||alja, hogy az onkormányzat |ogőját térítésmentesen
megjeleníti akéziIabda nagycsamokban (1101 Budapest, Kőbrĺnyai ift 47la.) lévő rotációs
táb|áĺ, a TV kcizvetítések szempontjából frękventált helyen.
13.

Ferencvárosi Torna Club vźila|ja, hogy az onkormanyzat |ogőjat térítésmentesen
elhelyezi a kézi|ab đaszako sztáIy nő i j átéko s ainak mezén.

t4. Ferencváľosi Toma Club váIla|ja, hogy minden lehetséges fórumon népszerűsíti
Józsefuárost, a keriileti általanos iskolfüat és az Orczy-kertet.
15.

Ferencvárosi Toma Club vállalja, hogy valamennyi szakosńáIyábaĺ igazo|tan spoľtoló
sefu aľo s i gyermek tagdíját 40 "/o -ka| c s ökkenti.

jó z

16.

Ferencváľosi Torna Club vállalja, hogy az 5. poĺtban foglalt nyáritáboroztatáson felül 15
- hátrányos helyzetu, szociáIisan rászoľuló

_ az igazgatói munkakĺizösség által javasolt

józsefuárosi gyermeknek ingyenesen biĺosítja a nyátoĺ megrendezésre keľĹilő, 1 hétig
tartó sporttáboľban történő részvételt.
17. Feľencvárosi Torna Club vállalja' hogy aktívan részt vesz a keriileti drogstratégia
megvalósításábarl, a veszéIyeńetett és hátrányos helyzetll gyeľmekek és fiatalok
szerhasznáIatźnak megelőzését és csĺikkentésétcé|ző kozosségi alapú tevékenységek
végľehajtásában.

18.

Önkormĺínyzat vá||a|ja, hogy az egyittmfüödés keretében _ a Ferencvaľosi Torna
Club oldalárőI ajövőben felmerülő esetleges igény esetén _ a női és férfi utanpótlás
toľnatermében a
csapatainak edzés lehetőséget biztosít a kerületi tanĺntézméĺyek
tarlintézményekszabadkapacitásánakteľhére.

Az

|9. Az onkormányzat

a Ferencvárosi Toma Club részérőlfelmerĹilő igény
esetén ingyenes eđzéslehetőséget biztosít az önkormáĺyzat fenntaľtásában működő
oľczy-kertbeĺ a szabađkapacitás terhéľe.
vá||a|ja, hogy

20. JeIęn egyÍittmfüödési megállapodást SzetzőđoFęlek határozatlan időre kötik,

hatáIyba|épés az a|tlírás napja, ahatáIyba\épéssel egyidejűleg a korábbi egyiittműkĺidési
me gá11 apo

d

ás hatá|y źń ve szti.

21. Kapcsolattartók:

Ferencvárosi Torna Club és azFTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. Észéró|:Hemela Zsolt
onkorman y zat r észéről : dr. Kocsi s Máté pol gármester

Záró ľendelkezések:

Az együttműködési megállapodás, a Szetződő Felek közĺjs

akaratźxa| íľásban módosítható,
valamint báľmelyik fél írásos nyilatkozatáva|,30 napos felmondási idővęl felmondható.
Buđapest,2013.januaÍ .....

Dr. Kocsis Máté
Budapest Józsefu áľo si onkorm
polgármesteľ

ány

Kökény Beatľix
FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.
ugyvezető

Fedezete:

zat

Jeney Zsolt Ákos
FTC Kézilabdaspoľt Nonprofit Kft.
ĺjgyvezető

...... Dátum: Budapest,Z0l3.

Pénzügyileg ellenj egyzem:
Páris Gyuláné

p

Kubatov Gábor
Ferencvaľosi Torna Club
elnĺjk

énzü gyi ugy o sztźiyv ezető

Jogi szempontból ellenj e gy zem:
Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából
dr' Mészáľ Eľika
a|jegyző

3. szálmű melléklet

Támogatási szeľződés
amely létrejött a Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefvárosi onkormányzat (székhely:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ, ađősztlm:
15735715-2-42 torzsszźma: 735715, bankszám|aszétm: 14100309-10213949-01000006), mint
Támogató (továbbiakban: Támogató), valamint
a Feľencváľosi Torna Club (székhely: 1091 Budapest, Ültoi ĺt |29.; nyl|vántartási szám:
1354; adósztlm: 19709893-2-43, képviseli: Kubatov Gáboľ elnok, bankszámlaszám: Erste
Bank Nyrt. I 1 600006-00000000-3 898 1 670)
mint Támogatott (továbbiakban: Támo g atott),
egyĹittesen a Felek kozött az a|ábbi feltételekkel:

1.

A

Támogató a Támogatottnak bruttó 20.000.000 Ft,- azaz bruttó Húszmillió forint
ĺisszegű vissza nem térítendő támogatást nyújt azza|, hogy Támogatott atámogatást az FTC
Kézilabdasport Nonprofit Kft. źůtalvégzett tdmegspoľt és utánpótlás nevelés tevékenység
költségeinek finanszírozásźrahaszĺá|ja fel (p1.: rczsiszám|a, terembérlet, személyi jellegű
juttatások).

2.

A Támogatő atámogatást jelen szerződés alźtitásátő| szźmitott 8 napon belül átutalja a
Támogatott Erste Bank Zrt,-né| vezetett, 11600006-00000000-38981670 számiĺ

b

ank s záml

3.

a

szám|áj ár a.

A Támogatott

a támogatást

atámogatási szeruodés a|tirtstőI számitott 365 napon belül

köteles felhasználni.

4.

Jelen támogatási szerződés a|apján aTánogatott elszámolási kötelezettséggel l.artoz1k
aTánogatő felé, a tĺímogatás a szęrzódés 1. pontjában foglalt célja szerinti ťe|hasznáIásaľól a
hatályos jogszabá|yi előírásoknak megfelelő bizonylatok és szźtm|ák másolatának (mely
számlźlk nem lehetnek régebbiek a szerződés aláirźsźnakĺapjćnál) bemutatásával, szöveges
beszámolással egyiitt legkésőbb az a\źĺirástő| sztrnitott 380 napon belül.

5.

A

Támogató jogosult bármikor ellenőrizni a támogatás időaľanyos felhaszná'|źsźi és
jogosult k&ní az ezzeI osszefiiggő számadást'

6.

Támogató je|enszeruődésben kijelenti, hogy
támogatási igényébenfoglalt adatok, információk és dokumentumok teljes köľrĺek,
valódiak és hitelesek,
- nem á|| vége|szĺámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámo|ási eljĺíľás,vagy egyéb, a
megszĹintetésľe irányuló, jogszabźt|yban meghatźnozott eljaľás nincs folyamatban' nem
ľendel kezik l ej áľt e s edéke s s é gű, me g nem ťlzętett kö ńarto zással,
- hozzájźruI az á||an.háztartás műkcjdési ĺendjéľőlszőIő 368120l|' (XII.31.) Korm. rendelet
76. s Q) bekezdésben foglaltakhoz, va|arnint a támogatási igény szabá|yszerűségének és a
költségvetésből nýjtott támogatás ľendeltetésszerű feIbaszná|ásanak jogszabźiyban
meghatározottszeľvekáltaltörténőe||enorzéséhez,
- megfelel az á||an.hźlztartásrőI szőIő 2011. évi CXCV. törvény 50. $-ában foglaltaknak,
valamint a kozpénzekből nffitott támogatások át|áthatőságárő| sző|ő 2007. évi CLXXXI.
törvény 14. $-ában foglaltaknak,
- tudomásulveszi, hogy a költségvetésből nyrijtotttźnnogatás megnevezése, céI1a, összege, a
támo gatott tevékenysé g me gvaló sítási helye nyilvĺáno s s á gra hozhatő .

-a

7. Támogató egyoldalú nyí|atkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, illetve
a tźłmogatástvisszafizettetĺi, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy
bekĺjvetkęzik:

- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylésszal<ĺrtai, pénzugyi
tartalmźúérdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szo|gáItatott aZ igénylés
benyrijtásakoľ,
- ha a tiímo gatást ľés zb en v agy e gészben nem a Támo gato tt haszná|ta
-ha a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,

fel,

- ha a Támogatott az e|szźlmolási kötelezettségét a jelen szęrzőđésbenmegjelölt hatĺáľidőig
nem teljesíti,
- ha a T ámo gatott

b

ĺírmely, j elen szer ző dé sb e fo gl alt ny Llatko zata v alőt|an.

Támogatott tudomásul veszi, hogy _ legtěljebb öt évre _ kizärható a támogatások
rendszerébő|,ha az a\ábbiakbanmeghatározott feltételekből legalább egy bekovetkez1k:
- jelen szerzőđésbenrogzített kötelezettség teljesítéseegyáltalán nem vagy csak ľészben
valósul meg,
- a támogatási dĺjntéstarta|mát éľdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévęsztó
adatotszo|gźtltatott,vagyilyennyilatkozatotttett,
- esedékessévźt|tés meg nęm fizetett końartoztsavan,
- aTétmogatott az elfogadott céItól eltérő feladatot valósít meg,
- aTámogatott a bejelentési kötelezettségének az e|őirthataridőig nem tett eleget.

8.

A

Támogatott kijelenti, hogy támogatási igénnyel kapcsolatban a Támogató
képviselőivel közölt adatok, információk és dokumentumok teljes köľtĺek, valódiak és

9.

A

hitelesek.

10. A

Támogatott kijelenti, hogy 60 napon tu|i koztartozása, illetve

a

Ttlmogatőva|

szemben |ejárt tartozása ninc sen.

11.

Felek rogzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekbena Ptk., az
a||asÁźztartásról szóló törvény végľehajtás aľő| sző|ő 3681201' 1. (XII.31.) Koľm. rendelet és a

vonatkozó egyéb jogszabá|yok rendelk ezései iľányadóak.

|2.

Felek a szerződést elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezot elfogadjak' Jelen
szetzőđés2szźlmozott oldalból áll és 6 példányban készült.

Budapest, 2013.januaĺ

Ferencvárosi Torna Club
képviseletében
Kubatov Gábor
elnök

Budapest Főváros VIII. Kerület

Józsefuárosi onkormányzat
képviseletében

Dr' Kocsis Máté

Támogatott

polgármesteľ
Támogató

Fedezete:
Pénzügyileg ellenjegyzem
Páris Gyuláné
p
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énzugy i ugy o sztá|yv ezető

Jogi szempontból ellenje gy zemi
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
dr. Mészáľ Erika

aljegyző

Dátum: Budapest,2013.

