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Képviselő.testiilete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

f0|2. május 28-a és június 2-a kozott keľĹil megrendezésľe a dé|-o|aszországi Lecce
váľosában a ,,La Testa nel paĺlone,' e|nevezésu nemzetlôzi futballterápiás spoľtesemény. A
Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért 12 fóvel résń. kíván venni a
rendezvényen, ezétt foľdultak az I. szárlú mellékletben olvasható kéréssel Polgármester
urhoz. Az A|apítvány nappali ľehabilitációs intézete ľemek munkakapcsolatot tart fenn
hasonló tevékenységekkel foglalkozó nemzetkozi szewęzętekkel, és ezt szeretnék tovább
bővíteni. Az Alapítvany a futballon keľesztül közösségük tagjainak morális és lelki
megerősítését kívánja elémi.

Mellékelték a progľam költségvetését, melyből kitűnik, hogy a nemzetkozi toľnán való
részvételhez több tźtmogatőt is megnyeľtek, illetve a vendéglátók is engedméný adtak a
résztikĺe.

Atámogatás jogi a|apja,hogy Aheĺyi onkormányzatolcról szóĺó 1990' évi LXV. tv.8 s (I)
bekezdése a telepĹilési önkoľmányzatoknak feladataként határozza meg a kĺizĺisségi téľ

biztositását és a közművelőđési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatásźÍ. A
I9l2009' (V. 6.) számu ľenđelet 45. $ (5) bekezdése 2. m) és a 3. d) pontjai tafialmazzćtk a
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Előteľjesztő : Santha Péteľné alpolgármester

A képviselő-testületi tilés időpontja: 20 12. junius 7. ' sz. napiľend

Táłrgy: Javaslat támogatási szerzőđés megkötéséľe a Megálló Csoport Alapítvánnyal

A napiľendet nyíItlzfut ülésęn kell tráľgyalni, a döntés elfogadásához egyszerĺĺminósĺlęE
szav azattobb s é g s züks é ge s .
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási BwottságvéIeményezi X
Hatźtr ozati j av as|at a bizottság számára:

A Yárosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselo-
testĹi I etnek az e|óter iesztés me stár sv a|ás át.



Humánszo|gá|tatási Bizottséę javaslattevő és véleményezési hatáskcjrét a taľsadalmi (civil)
.szervezeteket 

éľintő kéľdésekben, de a döntés a Képviselő-testtilet hatáskörébetartozLk.

Javaslom, hogy az onkoľmanyzat 160'000 Ft-tal, azaz egyszźnhatvanezer foľinttal támogassa
az A|apitvźný, és kéľje fel a polgármestert atźlmogatási szerzódés a|áirására'

Javasolom a fedezetet a Jőzsefvźrosi onkormźnyzat 2012. évi költségvetésében a 1 1107-01
cím működési céltartalékon be|i| az alpolgármesteri saját keret előirányzatźrőI biztosítani.

Kérem az a|ábbi határ o zati j avas lat elfo gadás át'

Ha.ľÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet ügy dönt, hogy

1' támogatja a Megálló Csoport Alapítvaný 160.000,- Ft-tal, azaz ęgyszźzhatvanezer
forinttal a đé|-olaszotszttgí Leccében sorra keľü|ő, ,,La Testa nel pallone'' ęlnevezésri
nemzetko zi futb allteľáp i ás sp oľtes eményen v aIő r é szv étel érdekéb en.

2' felkéri a polgármestert az 1. pont szeľinti tartalomma| a támogatási szerzodés
a|áírására,

3. az onkormtnyzat 11107-01 cím működési céltaľtalékon bę|u| az alpolgármesteľi saját
keľet előiľányzatát 160'0 e Ft-tal, azazegyszźnhatvanezer forinttal csökkenti és a 1l105 cím
működési célú átadott pénzeszkoz á||amhtztaĺtson kívtilre előkáĺyzatźÍ ugyaĺezze| az
összeggel megemeli.

4. felkéľi a polgarmesteľt, hogy a hatáĺozat 3. pontjában foglaltakat a 2012. évi
költségvetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet kĺivetkező módosításánál vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźlriďo:1., 3. pontok esetében: azoĺlna|

2.pont esetében: zllz.junius 15.

4. pont esetében: a k<iltségvetésről szóló önkormányzati rendelet soľon következő
módosítása

Budapest, 2012' május 29.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megb

Dľ. Mészáľ Erika
a|jegyző

A döntés végrehajtásátvégző szewezetiegység: Kultuľálĺs lroda, Pénzügyi lJgyosztá|y

Sántha Péteľné
alpolgáľmesteľ
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1. szálmű melléklet

Dr. Kocsis Máté Potgármesteľ Úľnak

Budapest Főváros V| | l. keril let Józsefvárosi Önkorm ányzat

'1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tárgy: kiegészĺtő támogatási kére|em nemzetközi drogfutbal| kupán torténő részvéte|hez a V|l|.

kerületi Megá||ó Csoport A|apítvány részéro|

Tĺsztelt Po|gármester Úr!

Abban a reményben, hogy elismerĺ munkánkat és jó véleménnye| van ró|a, szíves közbenjárását és

támogatását kérem abban, hogy az a|apítványunk V|||. kerület József utcában ta|á|ható terápiás

kozössége támogatáshoz jusson, me|y lehetővé teszi, hogy 2012. május 28 - június 2. között részt

vehessen a dé|-o|aszországi Leccében sorra kerĹj|ő, 
..La Testa ne| pa||one'' e|nevezésű nemzetközi

futba||terápiás sporteseményen. A|apítványunk nappaIi rehabiIitációs intézete a kü|földi,

rehabi|itációs munkára szakosodott szervezetekke| remek munkakapcso|atot alakított ki és tart fenn.

Szeretnénk 12fove| részt venni a jeles nemzetkozitornán. Küzdeni, tanu|nĺ, fej|ődni, tapaszta|atokat

szerezni megyÜnk Leccébe'

Józsefvárosi rehabiIitációs kozosségunk tevékenységének szerves része a sport, többek kozt az

Európában legjobban e|terjedt futba||. A futba|| számunkra olyan verseny, me|yben a Verseny

egyÚttaIjáték, osszjáték, csapatjáték, összehango|ás, koprodukció. olyan futba|lt játszunk, me|ynek

e|sőd|eges célja nem a másik csapat |egyőzése, hanem erőfeszítés, intenzitás, koncentrá|ás,

kitartás, egyúttal saját játékunk, képességeink kibontakoztatása, é|vezete, tiszta, vi|ágos szabá|yok

követése, betartása és betartatása mellett. |gazságos játékra torekszÜnk, a kozosség tagjai morá|is

versenyt futnak és tanuInak'
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A Leccében megrendezésre kerü|ő futba|| terápiás ta|á|kozi cé|ja a futba||ban Ęlő csapat fe|adat

miné| jobb mego|dása és a ,,Íaiľ p|ay'' begyakor|ása. A kozosségek mindezek révén a drogfÜggő

egyének számára a biztonsági há|ó, a szabadság és a |ehetőségek növelésének, építésének
he|yszínei, inkubációs terü|etei. Számunkra a nemzetközi sporteseményeken va|ó részvéte| az
egymástó| történő készségek tanu|ásának, a szakmai kapcso|atok építésének mássa| a|igha

pótoIható szĺnterei.

A soron következő |eccei ta|á|kozó újabb esé|yt adhat a ktj|onféle terápiás megköze|ítésekke|

do|gozi európai Tc-k (terápiás közosségek) számára a ta|á|kozására, egymás értékeinek

megismerésére, a tiszte|et és a mé|tóság kifejezésére, reményeink, tapaszta|ataink és erőink

meg osztás ára az,,egység a kĹi|onbségekben'' európai eszmény jegyében'

A sporttalá|kozóró| fi|met készítünk, ame|yet szívesen mutatunk be támogatóinknak, szé|esebb

szakmaĺ körok érdek|ődésére. Riski Géza sportfőszerkesztő úr és Ká|mándy - Pap Ágnes
irodavezető kiváló ismerői munkánknak, referenciávaI szo|gá|hatnak Polgármester Úr döntéséhez.

Pá rtfog ásá ban bízv a, tiszte|ettel kérj ti k tám og atását.

Budapest, 2012. május 7'

Tiszte|ette| és nagyrabecsü lésse| :

Mihaldinecz Csaba

sk.
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(,,La Testa ne| Pa|lone'' e|nevezésű sport és közösségterápiás csoportok talá|kozója a leccei

Mentá|higiénés Szo|gá|at szervezésében a dé|-olaszországi Leccében 2012. május 28 - június 2.

kozötti időszakban.)

Tervezett résztvevők , utaző szemé|yek száma: ,t2 fő (sportterápiás csoport).

Részvéte!l költségek:

1. Csapat regisztrációs d'lj az eseményre: 40 eurolfől a |evé|ben rész|etezett,

fennmaradó 6 fő 40 euro /nap díja (7 napra kivetítve) 1480 Eurol430.000 Ft.

Utazási költség:

1. RepÜ|őjegykoltség: 20.000Ft/fó x12fő 240. 000 Ft.

(Budapest - Lecce - Budapest)

|génye|t támogatás,, 148o Euro/430.000 Ft. vagy ennek rész osszege

További tájékoztatásu|: Az eseményen a szervező dé|-o|aszországi Mentá|higiénés Szo|gá|at a

résztvevó csapatok számára a program ideje a|att szá||ást és étkezést biztosít. A Megá|ló Csoport

A|apítvány szervezésében utazi csapat tagjai a hozzátaĺIoziik segítségéve| önerőbő| már

megvásáro|ták a repülőjegyeiket. A dé|.o|szországi fé| az anyagi nehézségeinkre va|ó tekintette|

e|engedte 6 fő napi 40 euro-s díját, így a csapat másik 6 tagjának regisztrációs díját szeretnénk

támogatóktól megta|á|ni. Az A|apítvány saját forrásbó| szezi be a futball eseményhez szĹikséges

ruházatot, spońcipőket' A csapat tagjaitó| kért szemé|yi regisztrációs díjakat a|apítványunk nem

tudja átvá||a|ni. Az utazó keret tagjai támogatásokbó| eddig ,ĺ00.000 forintot gyűjtöttek, amely

osszeget Kiss Tibor a Quimby énekes zeneszerzője aján|ott fe| a csapat számára, aki színtén tagja

a csapatnak, ám sajnos zenekari e|fog|a|tságai miatt nem tart a csapattal Leccébe.

A|apÍtványunk számlaszáma:,t 0700385.42246109.5í í 00005

A támogatók részére igény esetén az a|apitvány irodája természetesen adományozási igazo|ást á||ít

ki, továbbá az eseményt követő sajtótájékoztatőra meghívjuk az adományozókat és kérjÜk a sajtó

munkatársait, írjanak a támogató fé|rő|.



2. számű melléklet
Támogatási szerződés

amely létľejött egyrészro| a
Bu d ap est Főváľos VIII. keľĺilet Jĺózs efváľo si On k ormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u' 63-67.
torzsszźml..7357t5
adőszźĺn: I 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számjel: I 57 3 57 I 5 -841 1 -32I -0I
szttm|ev ezető neve : Magyarors zági Vo lksb aĺlk Zrt'
szétm|aszźlma: 1 4 1 003 0 9 -I 0fI39 49-0 1 000006
képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ, mint Támogató, (továbbiakban: Támogatő),
másrészről
Megálló Csopoľt Alapítvány Szenvedélybetegekéľt
székhely: 1 084 Budapest, Józsefutca 49.
képviseli: olaszy Csaba elnök
ađőigazgatási azono sí tő száłna: 1 8 1 8 5 8 6 5 - 1 -42
bankszáml aszźlm.. C IB B ank Zrt. I 07 003 8 5 - 42246 I 09- 5 1 1 0 0 0 0 5

bíľósági nyilvĺĺntaľtásba vételi száma: Pk. 6 1 I 86 1200 4
nyilviántaľt ási szźma: 9 43 I

mint Támo gatott (továbbiakban: Támo gatott)

együttesen a Felek között az a|abbi feltételekkel.

1. A Támo gatő a Támogatottnak 160.000 ,- Ft, azaz egyszźnhatvanezeÍ forint összegti
támogatást nyújt a f012. május 26, ésjúnius 2.között Leccében soľra keriilő ,,La Testa nel
pallone', elnevezésű nemzetközi futballterápiás spoľteseményen való részvéte|hez.

2. A TőÍflogatott az 1. pontban meghatźľozott támogatást kizarőIag a nemzetkozi
fu tb al l teráp i ás s p oľte s emény kĺi lts é geire hasznźt|hatj a fe|.

3. A Támogatő atárrĺogatást jelen szerzódés aláirásátőI számitott 8 napon belül átutalja
a Támo gatott a CIB B ank ZÍt. 1 07 003 85 - 422461 09-5 1 1 0000 5 számí szám|źiyára.

4. Felek rogzitLk, hogy a szeruodés szeľinti felađatokľa a számlá(ka)t a Támogatott
támogatási iránti kérelmének benyújtásanak napjátő|, azaz 20|2. május 7. napjátő| 2012.
június 30. napja kĺjzĺjtti időszakban egymás között elismerik. A felhasználást dokumentáló
szám|źtk, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési időpontjźnak ajelen pont

szerinti fe|haszná|ási időszaknak megfelelő keltezésiĺnek kell lennie.
5. Jelen tĺímogatási szerzodés alap1an a Támogatott elszámolási kĺjtelezettségge|

taľtozlk aTámogató felé atámogatás jelen szerződésben foglalt céIja szerinti fęlrhaszná|źnźnől

- a számvitelľől szóló törvény fe|hata\mazäsa aIapján kiadott kormányľendelet
rendelkezéseinek megfelelően - köteles megfelelő bizonylatok és számlák bemutatásával,

legkésőbb 2012' szeptember 1. napjáíg. A felhasznźtIás teljesítését Dr. Kocsis MtLté
po l gármest er igazo|ja.

6. A Támogató jogosult bármikoľ ellenőrizni a tiĺmogatás felhasznźt|ásźú és jogosult
kémi az ęzze| osszefiiggő szánadást.

7 . T ámo gatott j elen szerzodésben kij elenti, ho gy
- atámogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes könĺek,

valódiak és hitelesek,
- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás megnevezése, céIja,

összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságrahozhatő.
8. Támogató egyolđalú nyilatkozatta| jogosult elállni és a támogatást visszavonni,

illetve a télmogatást visszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy
bekcjvętkezik:



- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szakmai,
péĺuugyí tarta|mát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az ígény|és
benyújtásakor,

- ha atámogatást részben vagy egészben nem aTámogatotthasznáIta fel,
- ha a Támogatott az e|fogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségét a jelen szerződésben megjelölt

hatĺĺĺiđőig nem tel j esíti,
- ha a Tĺĺmogatott báľmely, je|en szerződésbe foglalt nyilatkozata valótlan.
9. A Tĺámogatott fudomásul veszi, hogy - legfeljebb öt évre _kizarhatő a támogatások

rendszeréből, ha az a|ábbíakban meghatátozott fe|tételekből \egalább egy bekövetkezik:
- jelen szerződésben rogziteťt kötelezettség teljesítése egyáltalán nem vagy csak

részben valósul meg,
- a támogatási dĺintés larta|mát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy

me gtéve s ztő adatot s zo l gáltato tt' v agy i lyen nyi l atk o zatott tett,
- esedékessé vá|t és meg nemťlzetettkońartozásavan,
- aTźrnogatott az elfogadott céltól eltéľő feladatot valósít meg.
11. A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon tűllikonartozása, illetve aTźlmogatőva|

szemben Lejáľt tartozás a nincsen.
12. Felek rogzítik, hogy a jelen szerződésben ĺem szabźl|yozott. kérdésekben az

áI|arrhźztartásľól szóló 20I1r, évi CXCV. torvény, a Ptk., az á||anhaztartásról szóló tĺirvény
végrehajtás átől sző|ő 36812011' (XII.31.) Koľm. rendelet és az vonatkozó egyéb jogszabályok
ľendelkezései iľányadóak'

13. Felek a szerzođést elolvastfü, és mint akaľatukkal mindenben egyezőt elfogadják'
Jelen szerzőďés 2 számozott oldalból áll, és 3 példanyban készült.

Budapest, Z}Iz.június

Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefu aľo si onkorm áĺy zat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
Támogató

Fedezet. ...dátum:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paris Gyulrĺné
p énzngy i ĺjgy o sńá|yv ezető
Jogi szempontból ellenj egyzem :

Riman Edina
j e gy ző nevéb en és me gbízás áb ő1

Dr.Mészáĺ Erika
aljegyzi5

Megálló Csopoľt A|apítv ány
Szenvedélybetegekért

képviseletében
Olaszy Csaba

kuratóriumi elnök
Támogatott




