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Budapest Józsefuáľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testůilet!

A Budapesti Sakkszĺivetség elnöke, Révész Mĺíľiusz ur és főtitkźna, Korpics Zso|t ,Úr

megkereste cinkormĺínyzatut.lkat, hogy tiímogassuk az I. Józsefuaľosi Sakk Kupa
gyeľmekveľseny lebonyolítását atźrgyđíjak finanszirozásával, 50.000 Ft értékben. (1. szĺímú
melléklet) A Sakkszövetség kéri továbbá, hogy a veľseny megľendezéséhez biztosítsuk a
Németh Lász|ő Altalanos Iskolát helyszínként.

A sakknak, mint sportágnak mrĺľ jelentos hagyománya van Józsefuarosban. Horváth Zo|tźtn
sakkoktató vezetésével a Losonci Téľi Altalrános Iskola sakk csapatai négyszeres bajnokok az
oľszágos Diákolimpián, melynek jelenleg címvédői. Emellett egyéni kiemelkeđő siker Kabai
Zsuzsanna 9. he|yezése az Ifiúsági Sakk Világbajnokságon, aki szintén a Losonci iskola
diákja vo|t, Az iskola aMagyar Sakkszövetség kupáját is elnyerte, mint a legeredményesebb
nagytérségi általános iskola 2010-ben és2011-ben is.

Mivel ez az esemény nagyban segítheti e szellemi spoľtág népszenĺsítését keľtiletiinkben,
ezéĺ javaslom, hogy támogassuk 50.000 Ft-tal a Budapesti Szakszövetséget az I. Józsefuĺírosi
Sakk Kupa gyermekverseny tárgydíjainak finanszítozása érdekében.
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Előteľj esztő : S rĺntha Péteľné alpol gĺírme ster, Zentaí o szkźr elnök

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2012. szeptember 20. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat fedezetbiztosításáraazl. Józsefuĺĺľos Sakk Kupa gyermekveľseny
táreydí i ainak ťrnanszí r ozásához

A napirendet lyĺ]n/zźtt ülésen kell taľgya|ĺi, a hatźttozat elfogadásahoz egyszeťu/minősített
szav azattöbb sé g szfü s é ge s.

ElorcÉ szÍro szBnvBzETI EGYSÉG : KuI.ruRÁ us Iľoo fu
KÉszÍrpľre: Rórusľa.LvY-BoDoR GERGELY .
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hattr ozati jav as|at a bizottsźlg számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási BizoÍtság javasolja a Képviselő.
testületnek az e|óteńesńés mestársva|ását'



A támogatás jogi alapja, hogy A helyi önkormányzatolcról szóló 1990. évi LXĺ/, tv' 8 s 0)
bekezdése a települési önkormányzatoknak feladataként határozza meg a k<izösségi tér
binosítását és a közmúvelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport tźlmogatásźú..

A fedezetet a Jőzsefvarosi onkormćnyzat 2012. évi ktittségvetésében a 11107-01 cím
múkodési céI és általános tartalékon belül az alpolgármesterek saját keretei e|őfuźnyzatárő|
javaslom biĺosítani.

A Képviselő-testület dontése a helyi önkormanyzato|<rő| szóló 1990. évi LXV. tĺiľvény 2. $
(2)bekezdése, valamint 8. $ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Ké ľe m az a|á,Jĺbi határ ozati j ava s lat elfo ga d á s át.

Ha'rÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapesti Sakkszövetség (székhely: 1053 Bp. Curia u. 3.) tészére vissza nem
térítęndő, 50.000,- Ft. összegű támogatást ĺy(Ąt az I. Józsefuáros Sakk Kupa
gyermekveľsenytĺĺrgydíjainakťlnanszítozástra,

2. az onkormźnyzat 1l107-01-es cím működési cél és általános tartaIék, ezenbe\ťt| az
alpolgármesterek saját keretei előiranyzatźlt 50,0 e forinttal csökkenti és a kiadás
11l05 cím műkĺjdési célra átadott pénzeszkoz á|Iashźztartáson kíviilľe e|óirźnyzatźú
ugyan ezen összeggel megemeli.

3. felkéri a polgáľmestert a Budapesti Sakkszĺivetséggel (székhely: 1053 Bp. Curia u. 3.,
adőszźlm: 1809646, képviseli: Révész Máriusz) a hatźlrozat 1' pontja szerinti
támogatási szerződés a|áirásttra bľuttó 50.000,- Ft összegben.

4. felkéri a polgarmesteľt' hogy a határozatban foglaltakat az ĺinkoľmányzat
költségvetéséről szóló ľendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: I-2. pont esetében: 2012. szeptember 20.

3. pont esetében: 2012. szeptember 27.
4. pont esetében: az <jnkormźnyzat költségvetésének következő módosítása

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Ku1turális lroda, Pénzügyi Ügyosĺály

Budapest, zlI2.szeptembeľ 10. .\ í\
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Sántha Péteľhć
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Zentai Oszkáľ
Humánszolgá|tatási
Bizottság elnöke

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edĺna

jegyző

alpolgáľmester a
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1. számú melléklet

Fe|adó:
Kü|dve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:

MSSZ Fótitkár <fotitkar'chess@9mai|.com>

2012. szeptember 5. L2'.54

Bodor Gergely
Sántha Péterné
I. Józsefuáros Sakk Kupa

Rókusfalvy-Bodoľ Geľgely Kulturálís lrodavezető-Hęlyettes Ur ĺészére

Tisztelt lľodavezętő-Helyettes Úr!

Alpolgaľmesteľ Asszonnyal folýatott telefonbeszéIgetésre hivatkozva szerętném kémi, hogY a.20I2'

szěptđmber 3}.árateruęzętt I' Józsefuáĺos Sakk Kupa gyermekveľsenynek a Németh LaszJló Altalĺĺnos

iskolában versenyhelyszínt biztosítani szíveskedjenek.
Szeľetném továbĹá kérní a megnyito és a zátő iinnepségen a keľiilet megfelelő színtiĺ képviseletét valamint a

keľülęti média meghívását'
Révész Miĺľiusz Úi a Budapesti Sakkszövętség elnöke.kérte Polgármesteľ Urat a ľendezvény targydíjainak

finanszírozásaľa 50.000 Ft értékbęn.

Kél.éseink pozír|y elbíľálása esetén előre egyeztetett időpontban szívesen taľtanék egy helyszínbejaľást a

Németh Ltlsz|ô Á|talá''os Iskolában' annak érdekében, hogy a lehető legoptimálisabb feltételeket fiidjuk

biztosítani a veľsenyzó gyerekeknek.

Segítő együttmtíködését előľe is megköszönve tisztelettel:
Korpics Zsolt
főtitkäľ
Magyaľ Sakkszövotség
06-20-9st5270
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2. számű melléklet
Támogatási szerződés

amely létľejött egyrészrőI a

Budapcst Fővĺĺros VIII. keľüIet Józsefvárosi onk ormźnyzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
torzsszźtm.. 735715
adőszám: 1 57 3 57 I 5 -f- 42
statisztikai sztlrĘe|: I 5 7 3 57 I 5 -8 4I I -32I -0 I

szám|ev ezető neve : Ma gyarors zági V o lksb ank Zrt.
szám|aszźltla : 1 4 1 0 0 3 0 9 - 1, 02I 3 9 49 -0 1 0 0 0 0 0 6
képviseletében: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester, mint Támogató, (továbbiakban: Támogató),

másrészről

Budapesti Sakksztivetség
székhely: 1053 Budapest, Curiau' 3.

képviseli: Révész Máriusz elnĺjk
ađőigazgatási azonosítő száma.. I 809 646
bankszáml aszám.. oTP 1 1 705008-20 4667 I8
statisztikai szźml: 1809 6466-93 19 -5 49 -0I
mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott)

együttesen a Felek közĺjtt az alábbi feltételekkel.

1. A Támogatő a Támogatottnak vissza nem térítendő' 50.000,- Ft, azaz ötvenezer
forint összegű támogatást nyűjt az I' Jőzsefvétrosi Sakk Kupa gyeľmekveľseny ttlrgyđijainak
ťlnanszítozására.

2' A Támogatott az I. pontban meghatarozott tźrnogatástkizárő|ag az I. Jőzsefvarosi
SakkKupagyermekveľsenytárgydijainakťlnanszirozásźtahasználhatjaf e|'

3 . A Támo gatő a támogatást je|en szerzódés a|áításátő| szźlrcitott 8 napon beltil źftutalja
aTámogatott az oTP Bank Nyrt. -né| vezetett 1 1705008-20466718számú szźlmIájáĺa.

4. Felek rcgzitik, hogy a szerződés szerinti feladatra a szźm|á(ka)t a kéľelem
benyújtásától számított naptól, azaz 2012. szeptember 5. és 20If. október 1. közötti
idoszakban egymás között elismerik. A felhasználást dokumentáló szttmlák, számviteli
bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési időpontjanak a jelen pont szeľinti felhasználási
időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5. Jelen támogatási szerződés a|apján a Támogatott elszámolási kötelezettséggel
tartozLk aTámogató felé atámogatás jelen szeruóđésben foglalt célja szerinti felhasználásríról
- a számvitelről szóló törvény fę|hata|mazása alapján kiadott kormányľendelet
ľendelkezéseinek megfelelően - koteles megfelelő bizonylatok és szttm|źk bemutatásával,
legkésobb 2012, decembeľ 15. nap1áig. A fe|haszná|ás teljesítését Dr. Kocsis Máté
pol gármest er igazo|j a.



6. Kapcsol attartás, együttmfüödés :

A Felek a szerződésszerrĺ teljesítés elősegítése érdekében együttműködni kötelesek, melynek
éľdekében az a|ábbi kapcsolattaľtó személyeket jelolik ki:

Támo gatott: képviseletében:
név: Koľpics Zsolt főtitkar
telefon; 06 20 951 5? 10
e-meail : korpics.zsolt@bssz.hu

Támogató képviseletében:
név : Rókusfalvy-Bodoľ Gergely
telefon: 459 21 30
email : bodorg@j ozsefvaros.hu

7. A Tźmogató jogosult báľmikot e|Ienorizni a támogatás felhasznáIását és jogosult

kérni az ezze| osszefuggő számadźĺst,

8. Támogatott jelen szerzőđésben kijelenti, hogy

- e lkül o ní tetten tartj a nyi l ván a feIhaszntl|ást igazo\ő dokumentumo kat
. a tiámogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes kĺlľűek,

valódiak és hitelesek,
- tuđomásul veszi, hogy a kciltségvetésből nyrijtott támogatás megnevezése, céIja,

összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságtahozÁatő.

9. Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni,
illetve a tźtmogattĺst visszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy

bekĺjvetkezik:
- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szakmai,

pénzügyi tarta|mtft érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgá|tatott az igéĺylés
benyújtásakor,

- ha a tźtmo gatást ľé s zben v agy e gészben nem a T źtmo gatott hasznźlta fel,
- ha a Támogatott az e|fogadott céltól ęltérő feladatot valósít meg,

- ha a Támogatott az e|sztlmolási kĺitelezettségét a jelen szeruőđésben megjelölt
hataľidőig nem teljesíti,

- ha a Támo gatott báľmely, je|en szerződésbe fo glalt nyilatkozata valótlan.

10. A Támogatott tudomásul veszi, hogy _ legfeljebb öt évre _ kizárhatő a

támogatások rendszeĺéből, ha az alábbiakban meghatátozott feltételekből legalább egy

bekövetkezik:
- jelen szerzodésben rogziteľt kötelezettség teljesítése egyáItalźľ' nem vagy csak

ľészben valósulmeg,
- a támogatási döntés tarta|mźú éľdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy

meg!évesńőađatotszolgáltatott,vagyilyennyilatkozatottteĹt,
- esedékesséva|t és meg nem fizetett köztartozásayaÍI,

= aTámogatott az elfogadott céltól eltéľő fęladatot valósít meg.



11. A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli köztartozćĺsa, illetve a Támogatóval
szemben Iď1árt brbzása nincsen.

12. Felek rogzitlk, hogy a je|en szeľződésben nem szabźl|yozott kérdésekben az
áL|amhźntartásról szóló 20II. évi CXCV. torvény' a Ptk., az źĺI|amháztartásrőI szóló törvény
végrehajtásától szóló 36812011' (XII.31 .) Korm. ľendelet és az vonatkoző egyéb jogszabályok
ľęndelkezései irányadóak.

13. Felek a szerzódést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják.
Jelen szerződés 3 szá'mozott oldalból áll, és 4 példányban készült.

Budapest, 2012. szeptembeľ

Budapest Fováros VIII. keľület
I őzsefv ár osi onkormányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

polgármester
Támogató

Budapesti Sakkszövetség
képviseletében

Révész Máľiusz
elnok

Támogatott

dátum:Fedezet...
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paris Gyulané
p énzngy i :rjgy o sztá|yv ezető
Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimán Edina
jegyzo nevében és megbizásźtbő|

Dľ. Mészaľ Eľika
a\egyző




