
ffi*ffiteľffe*rctfu
Budapest J őzseÍv árosi on ko rmányzat

Képviselő-testiilete számára

Tisztelt Képvĺselő-testü|et!

I. Előzmények
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat, a Feľencvárosi Torna Club és azFTC
KézilabdasportNonprofitKft. között20l0. május 12-én létrejött, és 2010. november 94n,majd20I|.
december 20-án és 2013. januar 24-én mődosított együttmiĺkc'dési megállapodásban foglaltak eľedmé-
nyesen és sikeresen megvalósultak. A 2013. éwől.a beszámolót és elszámolástazFTC benyujtotta (l.
számű melléklet).

II. A beteľjesztés indoka
Az egyuttműködési megállapodás módosÍtasa, valamint támogatási szerződés megkĺitése sztikséges a
20 1 4. év i fe ladatok ťlnanszir oztts a érdekében.

III. Tényállási adatok
Az együttműködés legfontosabb célkitrĺzései k<jzött szerepelt a józsefuĺárosi gyerekek rendszeres spor-
tolási lehetőségeinek megteremtése, illetve a minőségi é|sportba töľténő bekapcsolódásuk elősegítése.
A diákok mellett a felnőtt lakosság sportolásra bírásą a helyi sporttevékenység fejlesztése és szóra-
koztatása is szerepe|t a megállapodásban.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Hatfu ozati jav aslat a bizottság sz,źtmfu a..

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáýa Humánszo|gźútatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiilefuek az e|óteriesztés mestársvalását.



Az FTC 2013 nyarán egyhetes ingyenes tehetségkutató kézilabdatáboľt szervezett az érdeklődők részé-
re,20|3. jű|ius22, és jrllius 26'kőzött. A táborban l5 - a kerĹi|eti általános iskolában tanuló - józsef.
városi gyerek térítésmentesen vehetett részt.

A kerületi intézményekben tanuló diákok ellátogathattak a FTC női és férfi kézi|abda csapatának edzé-
seire.

A női és ferfi kézi|abda mérkőzésekĺe ingyenjegyek _ melyeket a kerületi igazgatői munkaközosség
vezetője bevonásával osztottak el - álltak a jőzsefvárosi családok rendelkezésére. A józsefuárosi in-
tézmények és családok részére nyilvános edzések szeľvezését biztosította azFTC. elérhetővé tettük a

szakosztźůyok címét, így a külĺinféle szakosztályok edzéseire ellátogathattak a gyerekek, szüleik, és

aki kedvet kapott valamelyik spoľtághoz, azrögfon felvételizhetett is. Az igazoltan spoľto|ó józsefvá-
rosi gyermekek 40%-os kedvezményben részesülnek.

Az FTC térítésmentesen népszerűsítette és reklámozta Jőzsefvtrost, a csarnokban és a jźtékosok me-
zén is feltüntette kerülettink |ogőját, valamint |tthat6vátette azt atévéközvetítések során'

A szabadidősportot is segíti az egyittmíiködés, hiszen lehetőség nyílt _ előzetes egyeńetés a|apján _ a
műfuves pá|yák és a futópáIyákhasnáiatálra, melyet józsefuárosiak alkalmanként igénybe is vettek. A
kerületi testnevelő tanárok részére szakmai továbbképzést biztosítottak, edzők, szakmai vezetok segí-
tették a tanarok munkáját.

Három iskolában, a Deák Diák Általános Iskolában, a Német Lész|ő Általános Iskolában, valamint a

VajdaPéter Ének.'zenei Által.ános és Sportiskolában folyatódott a szivacskézilabda képzés. A Vajda
Péter Enek-zenei A|ta|źtnos és Sportiskola csapatát immár másodszor azFTC benevęzte a korosztĺályos
Eľima bajnokságba. A progra9 tapaszta|atait eljutatĺák, illetve segítségüket felajánlottak további két
iskola részére (Losonci Téľi Altalanos Iskola, Molnar Feľenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvíĺ
Általános Iskola). Az FTC tapaszta|atai alapján egyre több gyermek vźl|asztjaakézi|abdźzást és jutnak
el a klubhoz.

A létszámbővítés érdekében két év megfeszített munka eredményeként}}I3. november 28-źn átadásra
került a Vajda Sportsátor. A fedett és fűtott csarnoknak köszönhetően az iskola diĺákjai és a kézilabda
utanpótlás is fI. századi körülmények között gyakorolhat.

A fentebb leírtakból kitrĺnik, hogy a Ferencvárosi Toľna Clubbal történő eryüttműködés eredményes
és sikeľes, a jövőben is javasoljuk a megállapodás további fenntartását. Az FTC Kézilabdaspoľt Nonp-
rofit Kft. vállalja a2014, évre vonatkozőan, hogy a nyári tehetségkutató táborba a jelenlegi 15 gyer-
mek helyett 20 jőzsefvárosi gyermek juthat el díjmentesen. A táborban neves edzők, szakéľtők fogiák
megtaľtani az edzéseket, illetve előtéľbę kerül az egészséges életmódra való nevelés is. Az FTC vállal-
jatovábbá, hogy növeli a VIII. kerületben lakó, igazoltan sportoló gyerekeknek nyujtott kedvezméný
a tagdíjakbó|, ez 40%o helyett, immár 50%-os kedvezmény jelent'

IV. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Javasoljuk, hogy a Ferencváľosi Toľna Clubbal és az FTC Kézilabdaspoľt Nonpľofit Kft.-vel kötott
egyĺithnűködési megállapodás keľüljön módosításra az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. további
váIlalásaira tekintettel és a megállapodásban foglaltak 201Ą. évi megvalósítĺására 20 millió forint tá-
mogatási ös szegben támogatási szerző dést kössĺin.

V. Dŕintés célja' pénziigyi hatása
Az onkormányzathelyes irányban ha|ad, amikor megľagadja a lehetőséget, hogy egy ilyen professzĹ
onális és nary múltu sportclubbal fíjzze szorosabbra egyĺitľműkodését, fellenditve ezze| a kerĺilęti
sportéletet, kedvezményes és igényes sportolási lehetőséget teremtve a Józsefuárosiaknak.
A döntés pénzigyifedezetet igényel, mely a f0|3. évi miĺködési cél és általános tartalékon lévő vá-
rosmaľketin g e|őirźnyzat szabad pénzmaradv ány án biĺosított.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet
A képviselő-testület hatasköre a Magyarországhe|yi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXxXIX.tv.
4. $-ban, 10. $-ában, valamint 13.$ (l) bekezdés i5. pontjában' valamint 23. $ (5) 17. pontjában fog-
laltakon alapul.



K éľem az a| ábbi határ ozati j av as l at e l fo gad ás át.

HĺľÁRozłTI JAVAsLAT

A Képviselő.testü|et úgy dönt, hogy

l. e|fogadja az e|óterjesnés melléklete szerinti tartalommal, a Ferencváľosi Toľna Clubba| és az
FTC Kézi|abdaspolt Nonprofit Kft.-vel kötött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
együttmiĺködési megáIlapodást és a Ferencvárosi Torna C|ubbal t<imegsport és utánpótlás ne-
velés tevékenység költségeinek 20|4. évi finanszírozásáľa kötendő 20.000,0 e Ft tamogatási
ö s sze get tarta|mazó szer ző dést,

Felelős: polgáľmester
Határidó: 2013. december 1 8.

f. a) a 20.000,0 e Ft támogatás fedezetéül a20|3. évi mtĺködési cél és általános taľtalékon lévő
városmarketin g elő irány zat szabad pénzmaradványát j elö li meg,
b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 1l107-01 cím miĺködési cél és álta-
lános taľta|ékon beltil a városmaľketing - önként vállalt feladat _ e|oirányzatáról 20.000,0 e Ft-
ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím egyéb míĺködési célú kiadásokon beltil a működési célú
źtadot| p énzeszkóz - ö nként vál l alt fel ad at _ e|őir ány zatár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. december 1 8.

3. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításźnźi az l. és 2. pontban fog.
laltakat vegye figyelembe,

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő : költségvetés következő módos ítása

4. felkéľi a polgármesteľt a határozat I. pontja szerinti egységes szerkezetbe foglalt együttmíĺkö-
dési megállapodás és tamogatási szerződés a|áírásźna.

Felelős: polgáľmester
HatÁridó: 2013. december 3 1.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: HumánszolgáitatáLsilJgyosztáiy

Buđapest, 2013. december 9.

képviselő

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábóI:
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A 20]"3.0]". 20-á n köttetett

Budapest Főváros Vtl|. Kerü|et Józsefuáľos onkoľmányzata,
a

FerencváľosI.Torna Club,

Valamĺnt az

FTC Kézi|abdasport Nonprofit Kft.

tgyüttm űkĺidési megállapodása ala pjá n.

Az FTc KéziIabdasport Nonprofit Kft., vaIamint Józsefváros 0nkormányzata kozott
2010.05.12.én köttetett, és 2013"01..20-án módosított egyĹĺttműkodési megá||apodás

te|jesítéseként az aĺábbiakról számol be a szakosztá|y.

E|őzetes egyeztetetések és a ľntilt évek tapasztalataira építő egyrittműkodés után az idén is
foĺytatódott a kozos munka Poĺgármester Úr és a Testr.ilet dontését követően. Ennek

érteImében ĺétrejöhetett egy újabb megá||apodás, me|yben k|ubunk utánpót|ásának

fej|ődése, va|amint a kertileti gyerekek hatékonyabb sportba vaĺó betntegráĺása |ett célként
kitťízve az egészséges életmódľa nevelésrjnk meł|ett. Eaeken fetül megoĺdódni látszĺk a
számunkra taľán az egyĺk legfontosabb terü|ten való továbblépés; új sportlétesítmény
ép ti| h etett jizsefu á rosi segítségge t, egy 5 po rtsáto r.

A korábbĺ években négy kerüłeti iskolában elinduĺt a szivacskézĺlabda oktatás, melynek

tapaszta|atait eljuttattuk más kerületi iskoĺákba is' (Deák Diák Á|t*lános |sko|a, Lakatos

Menyhért Általános lskoła' Németh László Álta|ános lsko|a, Losoncĺ Téri Á|ta|ános lskola,

Molnár Ferenc Áĺta|ános lskola, Vajda péter Álta|ános |sko'ła}.

A szóróanyagunk melłeřt, minden ĺntézményben fe|aján|ottunt hogy szívesen válla|juk a

kézi|abdázás oktatását a testnevelőveĺ karo|tve^ |ĺárom ískola állandó vendégiink a szokásos

tavaszi szivacskézilabda tornđnkon, ezen felrjl szakernbereink hetl 2 testneve|és óra
keretében tartanak oktatást. Vajda ĺsko|a tehetséges fiataĺjait immáron második éve

indÍtjuk az oľszágos korosztályos bajnokságban. Aĺt tapasztaljuk, hogy az isko|ákból egyľe

t<ĺbb gyermek váĺasztja a kézi|abdázást, és egyre tobben jutnak eI a kĺubhoz'

!r.I.C KÉj/.!L'\BDÁSPORT Kl.ĺ. |.j l l0l Bt,ĺĺ:ĺrpnsT KOř}ÁNY.Ą[ |j1. 47 ĺh ffig (36.1} 262 03 16
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A |étszámnovekedést.ik e|engedhetetlen feĺtétele a létesítmény' 20]"3. november 28-án

Po|gármester úr fe|avatta a Vajda Sportsátrat, ame|y több mirrt két éves megfeszített kcjzös

nrunka után kerüĺt átadásra és haszná|atba véteIre. A fedett é5 fĹĺtÖtt csarnokna|<

köszcjnhetően az islĺo|a diákjaĺ és a kézilabda utánpót|ás is XX|. századi körü|mények közott

gyakoroIhat. Ezze| tartani tudja a szakosztá|y azt az ideá|is minőségi edzésszámot, ami a

létesítmények hiányában nagyon nagy e lőny egyesri|etü n kn ek'

ldei nyári táborunk színhelyéüĺ a nrápĺigeti sportte|epet váĺasztottuk. aho| az igazgatói

munkaközösség á|tal javasolt tehetséges, szociáĺis a|apon rászoruló gyermekeket (15 főt)

táboroztattunk egy hétłg. Saándékunkban á|[, hogy további 5 fiatalla| bővítsük (20 fő) a

szeľződésben vá|lalt keretet, így ,évrő| évre nagyobb lótszámot tudunk fogadni.

A szakosztály tarľoťta magát a szenődésben szereplő 4Ü%-os tagdíjcstjkkentéshez a
józsefuárosi gyerel<ek számára' amennyiben ez igényként felmerri|t' Ezt a későbbiekben5a%-

ra szándékozunk novełni.

Á hazai - nem kieme[t _ mérkőzésekre 25 fő erejéig fogadní tudtunk kerri|eti fiata|okat,

szülőket. Ezen feltil 25 db jegyet igény szerĺnt biztosítani tudtĺink a józsefuárosi lakosság

részére. Amennyĺben éz a gyakoľ|atban bővítésre szorul, és azt látjuk, hogy az igények

túlha|adnák a szerződésben vá||a|takat. úgy a neľn kiemeĺt mérkőzéseken készen á|lunk

teljesíteni azokat a he|ysrín adta kor|átokon betü|.

Mínden áltaf unk kezdernényezett fóľumon
Józsefuáros onkormányzatának szerepét és

kciteIezettségeĺnk mel|ett.

igyeksztink méltóképpen kihangsúlyozni

fontosságát, tú| a szerződésben vá|la|t

Az egyéb, szenődésben vállaĺt pontok ĺgény szerĺnt teljesĺtésre keri.iľtek. egyes esetekben

igyekezttink a rnegęgyezésen tú| felmerülő kéréseket is kie|égÍten i"

FTC IGŻ}I-ÁBĐ.Ą5F.]ĺ{T Kl.ĺ, *lJ ĺ |s t BUí},1Ptss.ĺ. KÓBÁxł't'l ęlĺ 47l,Ą ffiiiĐ i36.1} z6f a3l.6
&,\ keĺĺ|abdo'f rad í.hu
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Partnertinket,,kiemeĺt támogatói,, kategóriában je|enÍtjük meg az alábbi pIatformokon:
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A' |ed falon, az tlek Gyu|a Arénában a pá|ya o|dalvonala me||ett, a kamerákka|

szembeniolďalon 4a+ff méteres hosszúságban szerepeĺ az onkormányzat kreatĺĘa.

A szponzorfalon: nyiĺatkozó fa|on.

A fe|nőtt női csapat mezłĺn.

Honĺapun|<on a kezila bda.fradi'hu oIda lon kiemeĺt támogatói kategóriában.

A hazai mérkőzések műsorfüzeteĺben és kiadvánvaĺban'

Ä 2012-es és a 2013.as csapätnaptáron.

Az Aréna iivegfalán, ontapadi matricán.

Hazal Bajnokok Ligáia rnérkőzéseken'

Bajnokok Ligája jegyen, hazai bajnokĺ betépőkĺĺn.

Tá mogatói kiadványban.

Jizsefváros |ogója vaIamĺnt kreatívjai a szezon hazai bajnokĺ és nemzetkozi kupa
mérkőzésein megje|enĺlek. Ez közel 1.0-15 te|evÍziós kcizvetítést jelent' továbbá a mérkőzés
fotókon gyakran |áthatik a háttérben, és kerĹilnek fe| kÜlönbcjző szakmai honĺapokra,

napĺłapokba.

Az eĺmúlt idűszakban (201"3.0]..01.-201.3.]"2.3].i a rende|kezésünkre bocsátott 20 mł||ii
forintos támogatás kĺfizetése januárban megteĺrtént, és ezt az előző évek mintájára Kökény

Beatrix ügyvezető álta| meghatárÔrott, eĺőre tervezett tételekre kőĺtőttük az év foĺyamán"

Ebben főIeg terembérek. spoľťfuĺszerełések, és az utánpót|ásban do|gozó szakembereĺnk

bérei szerepeInek. (Pénziigyi összesítő ben téteIesen }

A támogatásnak kĺjszonhetően specĺális szakembereket is fog|alkoľtatni tudunk, erőn|éti

eďzőt, atĺétika edzőt. gyógytornászt. Ezen fetÜt sÍkeľti|t átcsoportosítani pénzeket a
rehabilitéció és az egészséges é|etmód irányába, ame|ynek kosr<inhetően olyan gépeket

szereztünk be, me|yek fełgyorsŕtják a sportsértjlésekből valÚ felépti|éseket'

FT'C Kĺj7tI'ABD.{sPoŘT łit'ľ. |* 1ĺ0l BUÜAPES'ľ KŰBÁNYÁI |.!r 4,ĺĺh Rł.9l {36.1} 262 03 16
.$ kezĺľobda.fradi,hu
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osszegezve a felsorolást és az egyes terü|etek gyakor|ati tapaszta|atait e|mondhatjuk' hogy
Józsefváros és az FTC Kézi|abda Szakosztá|ya pétdaértékűen rilűködĺk egyĹitt. őszintén
reméljük, hogy ez a munkakapcsolat még sokálg é|etben marad'

Bíxva a továbbt kozĺis sikerekben és hosszú távu egytittmĹÍktidésben.

Budapest, 20Í.3. 12.05.

Fä{.' gÉpngmĺynslweTK$'[-"
ł{l9l Etłđma*t" fĺllĺĺ ĺt tzą

o rt b ąä&i*&*i d biüĺd14-2.{3
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Met|ékletek:

o Bajnokok tigája belépő jegy

o Hazai mérkőzés jegy
g Fotó|<

E fed fal
* rnez
r matrica
o honlap
* sajtó
Ě Bajnokok Lĺgája szponzorfal: nyľ|atkozófal

o Támogatói kĺadvány
o Ősri ós tavaszi pľogľamfüzet
o BL mťÍsarfĺizet
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Pénziigyi cisszesítćj a
számĺaszám

zo73oo5t7 /Fr
201300578/Fr
Lv39fĺ201'3
201300532/Ft
LV124/2013
fo73/ooĐ43/F|
vB83-00012
uK1SA8233856
u Kr.sA8233858

uK1SA82338s7
uK1SA8233869
v115A1462916
v11SA1462934
su1sA3302500
su1sA3302500
su1sA3302468
su1sA3302461
FTC Kézí|abdasport
FTc Kéfĺ|abdasport

BP Fóváros JÓzsefuáros onkormányzata támogatásának eIszámo|ásárÓ|
számla kibocsájtÓja gazdasági esemény

Sportrend Kft
Sportrend Kft
LV International Kft

Sportrend Kft

LV International Kft
BKSZ

Nemzeti 5portkÖf pontok
KIK Bp 309009 PTTT

KIK Bp 309009 PTTT

KIK Bp 309009 PTTT

KIK Bp 309009 PTTT

StromfeId A.Á|t.Iskola
StromfeId A.Á|t. IskoIa

stľomfeId A.Á|t.Iskola
Stro mfeId A.Á|t.Isko|a
StromfeId .A.Á|t.IskoIa

StrgmfeId A.Á|t.Iskola

nettĺi munkabéŕe
nettÓ munkabére

sp ortfeĺszere|és
sportfeĺszere|és
sportfeIszerelés
spoftfeIszerelés
sportfeIszeretés
teľembér
terembér
terembér
terembér
terembér
terembér
terembér
terembér
terembéľ
terembér
terembér
terembér
02.03-04-05.06.hÓ
02-03.o4-05-06 hÓ

Összesen

elszámoIt osszeg

3 331 223 Ft
3 124 175 Fr

3 360 064 Fr

2 992 057 Ft

669 998 Ft

432 000 Ft

103 887 Ft

180 000 Ft

156 000 Ft
192 000 Ft

204 000 Ft

20 2L5 Ft
20 215 Ft

30 320 Ft
30 320 Ft
40 430 Ft

30 320 Fr

f 947 450 Ft
f284 450 tt

2o t49 t2.4 FÍ
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2, számű melléklet

LGyÜTTMUKoDÉSIMEG
ZEľBEN

egyrészrő|: Budapest Főváros VIII. keľü|et Józsefvárosi onkormányzat (székhely: Ĺ082
Bp., Baross utca 63-67.; képviselí: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ; adőszám:
|57357|5-2-42 torzsszáma: 7357|5; bankszámlaszáma: 14l00309-l0213949.
01000006tovłĺbbiakbon: onkoľmányzat), Budapest Főváľos VIII. kcľiitct Józscf-
váľosi onkoľmányzat

másrészľől: Feľencváľosi Toľna Ctub (széküely: 1091 Budapest, Ülloi ĺt 129.;nyl|vźntartá.
si szám: |354; adőszám: 19709893-2-43, statisztikai számje|e: |9709893-6920-
521,.0| képviseli: Kubatov Gábor elnĺik)
és
FTC Kézilabdaspoľt Nonpľofit Kft. (székhely: 1091 Budapest, Üllői |Í I29.)
cégs,sztml: 01 09 699203; adősztlm: 12700824-2-43; képviseli: Kökény Beatľix,
Jeney Zsolt Ákos)

(továbbiakban e gyütt : Szer zo dő Felek) kĺjzött.

Előzménvek

A Ferencvórosi Torna Cĺub, az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. és az onkormányzat 20I0.
m,ljus l2-én együttműkodési megóĺlapodást katat a józsefvárosi glermekek rendszeres spor-
tolási lehetőségeinek megteremtése érdekében. A kerület tanuló ifiúságának és feĺnőtt lakos-
sógának a minőségi élsportba történő mind nagyobb számban való beknpcsolódása és szóra-
knztatása érdekében, fig,,elembe véve a testnevelés és sport feladatairóI, a helyi testnevelés és
sporttevékenység tómogatásáról szóló 20/2002. (V.24') sz. onkoľmányzati rendeletben ÍOglal-
taknt, afentebb hivatkozott eglüttm{iködési megállapodás módosítósra kertłlt 20]0. novernber
9-én, 20I]. december 20-án és 20I3. január 24-én. Tekintettel arra, hogy ą Ferencvárosi
Torna Club és az FTC Kézilabdasport Nonpľofit Kft. újabb vóllalásokat tesz, a Felek az aláb-
biakban áĺlapodnak me g :

Az eevĺittműktidés keľetében Szeľződő Felek a ktivetkezőket vállaliák:

1. Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy elősegíti a jőzsefvźnosi lakosság mind szélesebb
rétegének osztoĺuését a sportolásra, arekľeáciő és az egészségmegőrzés céljából. Előse-
gíti az egészséges , mozgás gazdag életmód iranti igény felkeltését, az egészségmegőľzés
fonto s ságának el i smerésére irányuló szemléletformálást.

2. Feľencvárosi Torna Club vállalja,hogy ahéttźnyos helyzettiek, a nők, valamint a csa|á-
dok sportolási lehetőségeit oly módon tźlmogatja,hogy az e|őre egyeztetett igenyek alap-
jarlbiztositja a Népligeti Sportcentľum területén lévő sportolási lehetőségek térítésmentes
igénybevételét.

3. Ferencvárosi Toľna Club vállalja, hogy Józsefuaros źVon tarintézményeiben, ahol erre
igény merül fel ingyenes szivacskézi|abda képzést indít heti tcibb alkalommal az FTC
Kézilabdaspoľt Kft . sza]<rnai fu ény ításáv a|.

4' Ferencváľosi Toľna Club vállalja, hogy azon jozsefuaľosi iskolĺákban, ahol igény merül
ťeI arra, hogy a tanľenđben szeľeplő testnevelés órfü szakmai koordináciőjábaĺ neves
szakemberei segítséget nyújtsanak, ott elózetes egyeztetés a|apjan azFerencváľosi Toma
Club erre térítésmentesen lehetőséget biztosít.

l0



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

A Ferencvárosi Toľna Club 1 hetes nyári, tehetségkutató sporttáborttart tobb sportág vo-
natkozźsában a Népligetben. Ferencvárosi Torna CIub vállalja20 - az igazgatői munka-
közösség által javaso|t _hátrányos helyzetű, szociálisan rászoľuló józsefváľosi gyerrnek.
nek ingyenesen biztositjaanyźron megrendezésre keľülő, 1 hétig tartó sporttáboľban tciľ-

ténő részvéte|t.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy a kézLlabda szakosztá|ya utánpótlását elsődlege-
sen a józsefuarosi sportoló gyeľmekek kcizül vćtlasńja ki, valamint a többi spoľtágban ki-
errrelkedőęlr teljesítrS gyerrrrekek előný élveanek az adott spoľtág szakosztá|yának után-
pótl ás v á|asztása során.

Feľencvárosi Toma Club vállalj a,hogy akézilabđa szakosztá|y női - és férfi, bajnoki - és
kupa mérkőzésein 25 đb. ingyen jegyet bocsát a keri'ileti iskolás gyermekek és/vagy kísé-
rőik rendelkezéséľe elkiilönített, |ezárt szektorban, melyek az igazgatői munkakĺjzĺisség
j avaslata aIapjtn kerülnek felhasználásra.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy az alábbi szakosńá|yok nem kiemelt méľkőzésein
szakosztá|yonként 20 db ingyen jegyet bocsát a józsefuĺírosi családok és a felnőtt lakos-
ság rendelkezéséte, melyek az onkormányzat által meghatározottjelentkezési rendszeľ-
ben keľülnek felhasználásra.
a) kézi|abda (női)
b) kézilabda (ferfi)
c) jégkorong (női)
d) jégkorong (féľfi)
e) vizilabda

Az onkormźnyzat vállalja, hogy az onkoľmányzathivatalos újságjában, valamint hon-
|apjanľendszeľesenkozzéteszi a 8. pontban meghatźrozottmérkőzések helyét és idejét, a
j elentkezés mőđját és kivalasztj a a mérkőzéseken részt vevőket.

Ferencvárosi Toľna Club vállalja, hogy az at|étika, birkőzźĺs, curling, futsal, keĺékpár,
sport akĺobatika, teke, torna női és ferfi, úszás és akézilabda női és ferfi szakosztźiya á|-
taluk meghatźrozott. időpontban nyilvános edzéseket tart, melyenkizźrő|ag a józsefuáľosi
lakosok vehetnek részt.

Fęľencvárosi Torna Club vállalja, hogy a keľületi difüolimpia döntőjének megrendezésé-
ľe a kerületi taruntézmények szémźtra akézi|abđa nagycsaľnokot (1101 Budapest, Kőbá-
nyai út 47la.) térítésmentesen rendelkezéste bocsájtja.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy az onkormźnyzat logóját térítésmentesen megje-
leníti a kézí|abđa nagycsarnokban (1101 Budapest, Kőbányai iĺt 47la,) lévő ľotációs táb-
|én, a TV közvetítések szempontjából frekventált helyen.

Feľencvárosi Toľna Club vállalja, hogy az onkormźnyzat logóját téľítésmentesen elhe-
|yezi akézĹIabđa szakosńźůy női játékosainak mezén.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy minden lehetséges fórumon népszenĺsíti JózseĹ
varost.

Ferencváľosi Torna Club vállalja, hogy valamennyi szakosńá|yábarl igazo|tan sportoló
j ó zs efu áro s i gyermek tagdij át 5 0,Á.ka| c s ökkenti.
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Ferencvárosi Toma Club vállalja, hogy aktívan tésztvesz a kerületi dľogstľatégia megva-
lósításában, aveszé|yeztetett és hátrányos helyzetű gyeľmekek és fiatalok szerhaszntl|atá,-
nak megelőzését és csökkentését cé|ző közösségi alapú tevékenységek végľehajtásában.

Az onkormányzat vá|La|ja, hogy az együttmúködés keretében - a Ferencvaľosi Toľna
Club oldalaľól a jövőben felmeriilő esetleges igény esetén _ a női és férťl utánpótlás csa.
patainak eđzés lehetoséget biztosít a kerĺileti tanirÍézmények toľnatermében a tanintéz-
mények szabad kapacitásának terhére.

18. Jelen együttműködési megállapodást Szerzőđo Felek hatfuozatlan időre kötik, hatá'Iyba|é-
pés az a|áírás napja, ahatá|yba|épéssel egyiđejűleg a korábbi együttmĹĺködési megállapo-
dáshattiyát veszti.

19. Kapcsolattaľtók:
Feľencvárosi Toma Club és azFTC Kézilabdasport Nonpľofit Kft. részérő|: Hemela Zso|t
Önkoľmanyz at részéro|: dľ. Kocsis Máté polgármester

Záľó ľendelkezések:
Az egyuttműködési megáIlapodás, a Szetződő Felek közĺjs akaratáva| írásban módosítható,
valamint bármelyik fel íľásos nyi|atkozatával, 30 napos felmondási idővel felmondható.

Budapest, 2013. december .. ...

Dľ. Kocsis Máté
Budapest Józsefuaro si onkorm ányzat

polgáľmesteľ

Kökény Beatrix
FTC Kézilabdasport NonproÍit Kft.

ugyvezető

Fedezete:

Pénzĺigyi leg el lenjegyzem :

Páľis Gyuláné
p énzu gy i ugy o s ztá'|yv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyzo

Kubatov Gábor
Feľencvarosi Torna Club

elnök

Jeney Zsolt Ákos
FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.

ügyvezető

Dátum: Budapest,20l3.
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3. számú melléklet
Támogatási szeľződés

amely létrejcitt a Budapest Főváros VIII. Keľĺilet Józsefváľosi onkormányzat (székhely:
1082 Budapest, Baľoss u' 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ, ađőszám:
15735715-2-4f törzsszáma: 7357|5, bankszám|aszźlm: 14100309-10213949-01000006)' mint
Támogató (továbbiakban: Támogató), valamint

a Feľencváľosi Torna Club (székhely: 1091 Buđapest, Üll0ĺ ĺt I29.; nyilvántarĺási szám:
1354; adószźtm: 19709893-2-43, képviseli: Kubatov Gábor elnök, bankszámlaszttm: Eľste
Bank Nyrt. 1 1 600006-00000000-3 8 9 8 1 670)
mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott),

együttesen a Felek kĺizcĺtt az a|ábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatottnak bruttó 20.000.000 Ft,- azaz bruttó Húszmillió forint
összegrĺ vissza nem térítęndő támogatást nyújt azzaI, hogy Támogatott atámogatást az FTC
Kézilabdasport Nonprofit Kft. tt|tal végzett tömegsport és utánpótlás nevelés tevékenység
ktiltségeinek finanszírozásźrahasználja fel (pl.: rezsiszźĺrnla, terembérlet' személyi jellegű
juttatások).

2. A Támogatő a tźlmogatást jelen szerződés a|áirásátőI számított 8 napon beltil átutalja a
Támogatott Erste Bank Zrt,-nél' v ezetet, 1 1 600006-00000000-3 898 1 67 0 számu bankszám-
Iaszźm|ájfua.

3. A Támogatott a támogatást atámogatási szerződés aláírástól számított 365 napon belül
köteles felhasználni.

4. Jelen támogatási szerzodés a|apjźn a Támogatott elszámolási kötelęzettséggel taftozik
a Támogató ťe|é, a támogatás a szerzodés 1. pontjában foglalt célja szeľinti fe|haszĺálásaról a
hatályos jogszabźt|yi előíľásoknak megfelelő bizonylatok és számlák másolatanak (mely szám-
lák nem lehetnek ľégebbiek a szerzódés aláírásának napjźnźll) bemutatásźxal, szöveges be-
szĺĺmolással együtt legkésőbb az a|áirástő| szémlított 380 napon belül.

5. A Támogató jogosult báľmikor ellenőrizni a tźlmogatźls időarányos felhasználását és
jogosult kémi az ezzel' osszefiiggő szálnadást.

6, Támogató jelen szerződésben kijelenti, hogy
- atźrnogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes könĺek, valódi-
ak és hitelesek,
. nem á|l vége|számolás alatt, illetve ellene csőđ-, felszáĺľto|źtsi eljaľás' vagy egyéb' a meg-
sziintetésľe iľĺĺnyuló, jogszabá|yban meghatarozott e|jźľźts nincs folyamatban' nem rendelke-
zLk |ď1art es edéke s s é $iĺ, me g nem fizetett ko ztarto zássa|,
- hozzájáru| az á||amházÍartás működési rendjéről sző|ő 3681201l. (XII.31.) Korm. rendelet
76. s Q) bekezdésben foglaltakhoz, va|atlint a támogatási igény szabźiyszeruségének és a
kclltségvetésből nyújtott ttlmogatás rendeltetésszeriĺ felhasznźtIásanak jogszabá|yban meghata-
rozott szervek által tciľtén ő e|Ienőrzéséhez,
- megfelel az źl|Iamháztartásľól szőló 20Il. évi CXCV. tĺlrvény 50. $-ában foglaltaknak, va-
lamint a kozpéruekből nýjtott támogatások átláthatőságárő| sző|ő 2007. évi CLXXXI. tor-
vény 74. $-ában foglaltaknak,
- fudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott tárnogatźls megnevezése, céIja, összege, a
támo gatott tevékenys é g megvaló sítási helye nyilvános s ágr a hozhatő.

7. Támogatő egyoldalú ny||atkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, illetve
atźtmogatást visszafizettetni, ha az a|thbiakban foglalt feltételek kcizül legalább egy bekövet-
kęzik:
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- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy aTźtmogatott az igénylés szakmai, pénzügyi tar-
talmát éľdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott azigény|és benyújtásakoľ,

- ha a támo gatástrészben vagy egészben nem aTtĺmogatott használta fel,
- ha a Támogatott az e|fogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- ha a Támogatott az e|szćlmolási kötelezettségét a jelen szerzódésben megjelolt hataĺidoig

nem teljesíti,
- ha a Támogatott bármely, je|en szerződésbe foglalt nyilatkozata valótlan.

8. A Támogatott tudomásul veszi, hogy _ legfeljebb öt évre -kizárhatő atámogatások ľend-
szerébőI,haaz altĺbbiakban meghatározott feltételekből legalább 

"gy 
bekovetkezik:

- jelen szerzodésbeĺrögzitett kotelezettség teljesítése egytllta|éln nem vagy csak részben való-
sul meg,

- atámogatási döntés taľta|mtń érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesńo ada-
tot s zo l gált atot1, v agy i ly en ny i l atko zatoÍ1 tett,
- esedékessé váIt és meg nemťlzetettkonartozásavarL)
- a Támogatolt az elfogadott céltól eltéľő feladatot valósít meg,
- a Támogatott a bejelentési kötelezettségének az eloirt hataĺidőig nem tett eleget.

9. A Támogatott kijelenti, hogy támogatási igénnyel kapcsolatban a Tiímogató képviselő-
ivel kĺjzolt ađatok, infoľmációk és dokumentumok teljes körrĺek, valódiak és hitelesek.

10. A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon ttiikönartozása, illetve a Támogatóval szem-
ben lejáľt tartozása nincsen.

tl. Felek rogzitik, hogy a je|en szeruődésben nem szabáIyozott kéľdésekbeĺ aPtk., az
á||anháztartásľól szóló torvény végľehajtásarő| sző|ő 36812011. (XII.31.) Korm. ľendelet és a
vonatko zó e gyé b j o gszab áIyo k rende lke zés ei ir étnyadó ak.

12. Felek a szerzođést elolvasták és mint akaľatukkal minđęnben egyezot elfogadják. Jelen
szerződés 2 szźmozott oldalból á|| és 6 példanyban késziilt'

Budapest, 2013. december

Budapest Főváros VIII. Kertilet Józsefuá-
rosi Onkoľmźnyzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgármesteľ
Támogató

Fedezete: ....... Dátum:Budapest,2013'

Pénzĺigyileg ellenjegyzem :

Pĺáľis Gyuláné
p énzij gy i ugy o sztá|yv ezető

Jogi szempontból ellenje gy zem:
Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából

dr' Mészár Eľika
a|jegyző

Ferencvárosi Torna Club
képviseletében
Kubatov Gáboľ

elnök
Támogatott
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