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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

Az onkorm ányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII',

1.) Üllői ut 66lA. szám alatti, 36274lOlN3 hrsz-ú, utcai bejfuatí, foldszinti, 165 m2
alapteľĹiletű nem lakás cé|jára szolgáIő helyiség. Az ingat|an-nýlvántartásban üzlet
L^^^-^1A^..-L,EĎtJ1tJld'su.

2.) Üllői iú 66lA. Q..Iagytemplom utca felőli bejáratta|) szźtm a|atti,36274l0lAl2 hĺsz-ú, utcai
bejźttatű, pinceszinti , 94 m, alapteľületri nem lakás cé|jźlra szolgźiő helyiség. Az ingatlan-
nýlvántaľtásban raktát besorolású.

A fenti helýségeket teherlift köti összę, béľbeadásukta ezért csak együtt van lehetőség.

A floldszinti vízőrás helyiségre az onkormányzat kozos koltségfizetési kotelezettsége:
27.340,- Ft/hó.

A pinceszinti vizőrás helýségre az onkormźnyzat k<jzos koltségfizetési kötelezettsége:
|5.625,- Ft/hó.

1.) A Grifton Property Kft.2013. július I6-än készült és 2015. januźr 15-én aktua|izá|t
éľtékbecslése szerint a 165 m, alapteľületű, utcai bejźrat'(l, ftildszinti nem lakás célri
helýség forgalmi értéke:26.800.000,- Ft. A 24812013. (VI. 19.) szźtmuKépviselő-testtileti
hatátozat II. Fejezet 7. pontja értelmében, abban az esetben a helýség bérbeadására,
versenyeztetés, vagy pźiytnat útján kerül sor' a minimális bérleti dijat a helýség Áfa
nélküli bekĺjltözhętő foľgalmi értékének 80 %-at alapul véve kell meghatározni, eľmek
<isszege 2I.440.000,- Ft. Amennyiben a pá|yázaÍbaĺ a bérbeađźĺs során végezhető
tevékenység meghatározásra kerül (sporttevékenység), t'gy * alap bérleti díj méľtéke a
helyiség Afa nélküli beköItözhető foľgalmi értékének 6 %o-a, azaz a szämitott nettó havi
béľleti összeg: 107.200,- Ft. A Versenyeztetési SzabáIyzat 29. pontja értelmében,ha a
versenyeztetési e|jźtrás eľedménýelen, a következő pá|yázati kiírásban az e|őzőek szerinti
bérleti díj 80 %o-át, a ktivetkező pá|yázatok soľán pedig a bérleti díj 50 %o-átkel| minimális
bérleti díjként szerepeltetni. A helýség esetében már több alkalommal került pźl|yźnat

kiírásra, ezért a bérleti díj összegét 50 %o-on kell megállapitani, és az így számított nettĺó
havi bérleti díj: 53.600,- Ft.



2.) A Grifton Property Kft. 2012. július 26-án készült és 2015. január 15-én aktua|lzá|t
értékbecslése szerint a 94 m, alapteľületű pinceszinti nem lakás célú helyiség foľgalmi
értékę: 4.100.000,- Ft. A 248/2013. (vI. 19.) sztĺm,ű Képviselő-testtileti hatátozat II.
Fejezet 7. pontja értelmében, abban az esetben a helyiség bérbeadására' vęrsenyeztetés,
vagy pźiyázatíltjánkeľül sor, a minimális bérleti đíjat a helyiség Afa nélktili bekĺjltözhető
foľgalmi értékének 80 %-át alapul véve kell meghatározni, ennek összege 3.280.000'- Ft.
Amennyiben a pźĺ|yźnatban a bérbeadás során végezhetó tevékenység (sporttevékenység)

meghatźttozásra keľtil, tryy az alap bérleti díj mértéke a helyiség Afa nélkiili bekĺjltĺjzhető
foľgalmi értékének 6 o/o-a, azaz a számított nettó havi béľletĺ díj: 16.400,. Ft. A
Versenyeztetési Szabá|yzat 29. pontja értelmében, ha a versenyeztetési eljárás
eredménytelen, a kĺjvetkező pźiyázati kiíľásban az ę|őzóek szerinti bérleti díj 80 Yo-ćú, a

kĺjvetkező páIyázatok soľán pedig a béľleti díj 50 %-át ke|| minimális bérlęti díjként
szerepeltetni. A helýség esetében máľ tobb alkalommal kerĹilt páIyázat kiírásra, ęzért a
bérleti díj osszegét 50 %-on kell megállapítani, és az így számított nettó havi béľleti díj:
8.200,- Fr.

A 248lfOI3, (VI. 19.) szźmrí Képviselo-tęstĺileti hatźrozat Y. Fejezet 24. pontja
értelmében aťlzętendő nettó bérleti díj egy hónapľa jutó összege nem lehet kęvesebb, mint
az onkormányzat által társasházikozos és egyéb költségként kifizetett összeg. Tekintettel
erre a pinceszinti helyiség minimális nettó havi bérleti díja: 15.625'- Ftihó.

Összesen: 69.f25,- Ft/hó + Áfa.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 583lf0I4. (V. 28.) szám,ű hatźtrozatźlban űgy
dĺjntött, hogy felkéri a Kisfalu Kft-t a fenti helyiségek nyilvános, egyfoľdulós pályázat ttjän
tĺjfténő béľbeadására. A pá|ytzat önkormányzati fe|adatokhoz kapcsolódó tevékenységet
végző szewezetrészére, spoľttevékenység céIjźra került kiíľásra számított bérleti díjon,azaz,
70'000,- Ft/hó + Afa bérlęti díj összegen azza|, hogy a páIyázati kiíľásban szereplő számított
bérleti díj mértéke a bérleti jogviszony 13. hónapjátő| az önkormányzati fe|adatokhoz és

célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szervęzetek részére a 248/2013. (VI. 19.) szám
Képviselő-testt'ilet határozat VI. Fejezet. 27. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén

kedvezményes béľleti dijára csökkenthető.

A pá|yázat eľedménýelenül záľult, amelyről a Tisztelt Bizottság 95912014. (IX. 01.) szźtmu

hattlrozatában döntott, dĺintött továbbá űj páIyázat kiíľásáról önkormányzati feladatellátáshoz
kapcsolódó tevékenysé get végző szelvezetek részéte, 69.225,- Ft/hó + Afa minimális bérlęti
díj megjelölése mellett.

A pá|yázat közzététe|ére 20|4. dęcember 10-én kenilt sor, az aján|atok benyújtásának
határideje 2015. januźr 14. 1000 óra volt, a benýjtás helye a Kisfalu Kft. 1083 Budapest,
Losonci u.2. alatti iľodája. Apźllyázati dokumentációt senki nem vásárolta meg, pá|yázat ĺem
kęľtilt benýjtásra.

A pá|yázati dokumentációt senki nem vásárolta meg, igy a pźůyázat érvényesen, de
eredménýelenül zárult.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 6612015. (I. 26.) számű hatźrozatában úgy
döntĺjtt, hogy felkéri a Kisfalu Kft-t a fenti helyiségek nýlvános, egyfordu|ős pá|yázat útján
töľténő béľbeadására. A pá|yźtzat önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet
végző szęrvęzet részéte, sporttevékenység cé|jára keľült kiírásra, kedvezményes bérleti díjon,
azaz 69.225,- Ft/hó + Afa bérleti díj osszegen.

A ptiyázatközzététe|ére 2014, május 13-an keľült sor, az ajánlatok benyujtásának határideje
2015. május 27. IO.00 óľa volt, a benýjtás helye a Kisfalu Kft. 1083 Buđapest' Losonci u. 2.

alatti iľodája.



A' pá|yázati hirdetményben foglalt határidőn beliil az alábbi ď1áĺ|attevotóI érkezett be ajánlat.

Ąánlattevő neve:
Székhelye:

Ferencvárosi Football Club Egyesület
1088 Budapest, Szentkiľálý u. 49.2.32.

Ajánlott nęttó bérleti díj (Ft/hó): 69.225,-Ft
Béľbevétel iclőtartama: határozcltt iclő, ĺ 0 év
Tevékenység: sportközpont kialakítźsa a VIII. kerĹileti felnőttek és

gyermekek ľészéľe. Ktilönbözo küzdőspoľt,

Egyéb vállalások:

kondicionáló, eľősítő edzések tartása. (szeszesital nem
kíván foľgalmazni)
Hátrányos helyzetrĺ gyermekek részére ingyenes ędzési
lehetőségek biztosítása. Altalános iskolák részére heti 2-
3 alkalommal küzdőspoľt és eľőnléti edzések 1artása
igény szerint. Veľsenyzési lehetőségek biztosítása,
versenyekre való felkészítés' versenyeken történő
indulási lehetőség az egyesület tagjai számára. VIII.
kęrületi vállalkozások, állami szervek dolgozóinak
kedvezményes edzési lehetőségek biztosítása igény
szerint.

A 2015. május 27-i ptĺ|ytĺzat bontási jegyzokönyvben rögzítésľe keľĹilt, hogy a Bizottság
megállapította, hogy az aján|athoz nem kerĹilt becsatolásra a szetyezęt 2014. évi szakmai
beszámolój a a 20 I 4. évben v égzett tevékenysé grő l.

A Kisfalu Kft. 2015. május f8. napján kelt tértivevényes levelében, valamint telefonon
felszólította az ajźtn|attevőt a2014' évi szakmai beszámoló becsatolására.

Á o*o.^*'Á-noł Ennłlroĺĺ í-1.'l' Ełrrpcr.ilpf o o-q|.^oi l.cczámnlÁiÁ+ )ń1 { máilrc )Q_ána\ I vlwllvY4lvJr I vvLv4tl vruv LSJvgurvL vvoŁqrtrvtvl rrrstsu

becsatolta.

Eľtékelési javaslat: a páůyázat érvényes

A pá|yázat ęlbírálásának fo szempontja az ajánlott béľleti díj összege, és az önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó civil tevékenységet végző szervezet Józsefuáros
lakossága érdekében ellátott sporttevékenysége szakmai beszámolója, valamint szakmai terve.

A pźl|yázatkiírója azonban a páIyázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is
jogosult volt megvizsgáIni az ajtnLattevő alkalmasságát a szetződés teljesítésére és ennek
során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőľizheti.

Fentiek értelmében az aján|at rangsoľa:

1.) Ferencvárosi Football Club Egyesület'

Tekintęttel atra) hogy a pá|yázati eljáľás során egy érvényes aján|at érkezett be, a
pá|yźzatbontó bizottság a pá|yázat nyertesének a Feľencvárosi Football Club Egyesületet
javasolja.

Az Emberi Erőfoľľás Bizottsźry 2015. jrinius 1-i ĺilésére előteľjesztésre került a Feľencváľosi
Football Club Egyesület ajánlattevő á|ta| beadott pá|yázati dokumentáció, szakmai
beszámoló, és az értékęlési jegyzőkĺinyv. A Bizottság 8912015. (VI. 01.) számú hatfuozatttnak
2. poĺtjźbaĺjavasolta aYárosgazdálkođási és PénzügyiBizottságrészéte, atárgyi helyiségek
Ferencvárosi Football Club Egyesület részéľe történő bérbęađásźi.

Javasoliuk. hogy a Budapest VIII., Ullői ift 66/A. szám a|atti' 36T7410lA13 hĺsz-Íl, !65 m2

ĺaptem"tú, utcai bejáratú ftildszint és.a 36274lo/Alf hĺsz-ú 94 m2 alapteľülehí pinceszinti
nem lakás célú helyiségek bérbeadásźlra aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 66/20|5.



(I. 26.) szźLrÍ:rt határozatźtban foglaltak a|apján kiírt nyilvános egyfordulós pźiyźtzatot
nýlvánítsa érvényesnek, és eľedményesnek.

A lefolýatottpá|ytzati eljáľás, abftáIő bizottság döntése és az Emberi Erőfonás Bizottság
89l20I5. (VI. 01.) sztlmíhatározatánakf . poĺtjában foglaltak al^apján javasoliuk a Budapest
VIII., Üllői ĺt 66lA. szám a|atti,36274/0lN3 hĺsz'ű, |65 m. alapteľiiletű, utcai bejárafu

fijldszint és a 36274/0/N2 hrsz-ú 94 m. alaptertilettĺ pinceszinti üľes nem lakás célú
örrktrľlrrártyzati tulajdorrú lrelyiségek béľbcadásáľa kiíĺt nýlvónos egyfordulós pályázat
nyertesével, a Feľencvárosi Football Club Egyesülettel a bérleti szerzőđés megkötését

határozott időte 10 évre, spoľtközpont kialakítása (kiizdőspoľtok, kondicionáló, erősjtő

edzések tartása) tevékenységek (szeszesital árusítása nélkül) céljából, 69.225,- Ftlhó + Afa
bérleti * közüzemi- és ktilönszo|gáltatási díjak összegen. Amennýben az Egyesület apályázat
nyerteseként béľleti szerződést köt és a f48l2013' (VI. 1'9') szám,ű Képviselő-testtileti
határozatf7 . pontja szerinti ęlso éves beszámolój át a szakmai bizottság részéľe benyrijtotta, és

azt a bizottstlg elfogadta, az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága kéľęlemre a bérleti dijat a helyiség Józsefuáľos, valamint a józsefráľosi lakosok
érdękében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága függvényében a f6. pont a), b) vagy
c) pontja szerinti mértékrę módosíthatja, a bérleti szerzoďés egyéb feltételeinek változatlanul
hagyása mellett.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás célú hetyiség bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós pályázat|ezárásához és az

eredmóny megállapításához bérbęadói dĺjntés szükséges, amely döntés meghozatalźlľa a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A diintés célja, pénziigyi hatása

A helyiségek mielőbbi béľbe adásábói befoiyó béľleti díj fedezi az onkormźnyzat közös
költség fizetési terhét, és plusz bevételę is keletkezik, illętve a helýségek á||aga nem romlik
tovább. Amennyiben nęm adja bérbe a helyiségeket az onkormźlnyzat, kiadásként havonta
kozos költség fizetési kötelezettsége Van'

A döntés pénzigyi fędezętetnem ígényel.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkormćnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának

feltételeiről szóló 35/f0|3. (VI. 20.) számű ľendelet 2. $ (l) bekezdése éľtelmében a Kt. - a

rendęletben meghattlrozott fęladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadői
döntésre a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeađás
módját a 7 ' $ (1) a) pontja hatźlrozza meg, amelynek értelmében a helýséget csak
veľsenyeztetés alapján lehet bérbe adni, ha a beköltĺjzhető foĺgalmi értéke eléri vagy
meghaladja a 25 millió forintot. A versenyeztetési eljárás típusáról a 6612012. (XII. 13.)

számí a Budapest Józsęfuárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló onkormányzati rendęlet 7. $ (1) bekezdése rendelkezik. A Rendelet
7. $ (2) bekezdése a|apján, ha onkormányzat rendelete vagy a Képviselő-testtilet határozata
mást nem tartalmaz, a tulajdonosi jog gyakorlója hatátozza meg, hogy melýk versenyeztetési
eljárást kell alkalmazni.

A nyilvános páIyázat lebonyolításának szabá|yait, a versęnyeztetési eljárásokľól szóló
428 l 20 I f . (Xil. 0 6. ) szźtm,(l Képvi s e l ő -testtil eti hatär ozat tarta|mazza.

A Budapest Jőzsefyátosi onkormźnyzat Képviselő-testülętének 428/2012. (Xľ. 06.) számu
Versenyeztetési Szabá|yzattÍ a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában áll'ő

vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának átruházása esetén a hasznosító és a
tulajdonjogot szerzo kiváIasztźsára kell a|ka|mazni, ha a versenytáľgyalás taľtása jogszabáIy



a|apján kötelező, vagy a tulajdonosi jogkörgyakorló előíľta, hogy a vagyont veľsenyeztetési

eljárással kęll hasznosítani vagy a tulajdonjogát átruháznĺ,

A Budapest Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testtiletének 42812012. (XII. 06.) szám.ű

hatźrozata a versenyeztetési szabtiyzatának II. Fejezete alapján történt apá|ytnat bontása, a

pá|yźuati ajánlatok elbírálása és az ehhez kapcsolódó jegyzőkönyvek elkészítése.

A 248lf0|3. (VI. 19.) számú Képviselő-testtileti hatźrozat VI. fejezet 26. pont a) b) c)

alponda értelmében az onkormźnyzati feladatokhoz és céloklroz kapcsolódó tevékenységet

végzó szeryęzet részéte töľténő bérbeadásnál aZ onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói
jogokat gyakoľló bizottsága az illetékes szakmai bizottság javaslata a|apjtn kedvezményes
bérlęti díjat határo zhat meg'

^28, 
pont értelmében új bérbeadás ęsetén az aIap bérleti díj éves méľtéke a helyiség AFA

nélkĺili beköltözheto ťoľgalmi éľtékének a 6 oÁ-a. Amennyiben a szewezęt a 27 . pont szerinti
első éves beszámolój ćú a szakmai bizottság részérę benyújtotta, és azt abizottság elfogaďta, az

onkormányzat Tulajdonosi/Bérbęadói jogokat gyakorló bizottsága kéręlemľe a béľleti dijat a

helyiség Józsefuáľos, valamint a jőzsefvárosi lakosok érdekében folytatott tevékenység

szerinti kihasználtsága fiiggvényében a f6. pont a), b) vagy c) pontja szerinti mértékĺę
módosíthatja, a béľleti szeľzodés egyéb feltételeinekvá|tozatlanul hagyása mellett.

Az onkorm tnyzat vagyonárő| és a vagyon felętti rendelkezés! jogok gyakorlásáról szóló
6612012. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelęt 17. $ (1) ab) pontja alapján 100 MFt
foľgalmi érték alatti Vagyon hasznosítása esetén aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
jogosult dontést hozni.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő béĺlő a bérleti szęrződés megkötését

megeIőzően köteles a bérbeadónak 3 havi brutti bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megťlzetni, valamint a |7. $ (4) bekezđés a.Iapjźn kozjegyzo eiott egyoidaiú
kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni.

Fentiek alapjtnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen'

Határozatijavaslat

.év. (...hó'...nap). száműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatttrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII. 36f74l0/N2 és 36f74l0lN3 he|yrajzi sztml'on nýlvántartott, a Budapest
V[I., Ülloĺ ĺ't 66lA. szźlm a|atti,94 mf + 165 m2 alapteľületrĺ ĺjnkormźnyzati tulajdonú
helyiségek bérbeadásáľa, a Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 959lf014. (IX' 01.)

számű hattrozata alapjáĺ kiíľt nyilvános egyfordulós páIyázatot érvényesnek, és

eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźlridő: 2015.június8.

2.) a pályázat nyertesének a benyujtott ajánlata a|apján a Ferencvárosi Football Club
Egyesületet nýlvánítj a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő: z0I5.június8.

3.)a) felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Üllői tÍ 66lA. (Nagytemplom utca felőli
bejáratÚ) szám a|att található, 36274l0lV2 hrsz-u utcai bejáratu pinceszinti 94 m2

alapterületű, és a Budapest VIII., Üllői |Jt 66lA. szám a|atti, 36274/0lĘ13 hľsz-ú utcai



bejáratu foldszinti 165 m2 alapterĹiletű cĺnkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás célú
helyiségek bérbęadására kiírt nýlvános egyfordulós páIyázat nyertesével, a Ferencvárosi
Football Club Egyesülettel a bérleti szerződés megkötésére,hatźĺrozott idő I0 évrc,f025.
december 31. ĺlapjáig, sportk<izpont kialakítása (kiizdőspoľtok, kondicionáló, erősjtő
edzések tartása) tevékenységek (szeszesital árusítása nélkíil) cé|jára, 69.225,- Ft/hó + Afa
bérleti * közuzemi- és kiilönszolgáltatási díjak összegen. Amerrnýben az Egyestilet a
pźůyázat nyeľteseként bérleti szerződést kot és a 248/2013. (VI. 19.) szźlmis, Képviselő-
tęstületi határozat 27. pontja szeľinti első éves beszámolój át a szakmai bizottság részérę
benýjtotta, és avt abizottsźry elfogadta, az onkorměnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsägakéľelęmľe a béľleti dijat ahelyiség Józsefuáros, valamint a józsefuárosi
lakosok érdękében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága függvényében a f6. pont
a), b) vagy c) pontja szerinti mértékľe módosíthatja, a bérleti szeľződés egyéb feltételeinek
v á|tozat|anul hagyás a m ellett.

b) elfogadja a pá|yáző egyéb vállalásait a következok 'szeľint: hátrányos he|yzeti
gyermekek ľészéľe ingyenes edzési lehetőségek biztosítása. Altalános iskolák ľészére heti
f-3 alkalommal küzdősport és eľonléti edzések tartása igény szeľint. Versenyzési
lehetőségek biztosítása, versenyekľe való felkészítés, veľsenyeken történő indulási
lehetoség aZ egyesĹilet taĄai számtra' VIu. keľületi vállalkozások, állami szervek
dolgozóinak keclvezményes edzési lehetoségek biztosítása igény szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető lgazgatőja
Hatáľido: 2015. június 8.

4.) a Kt. határozat 29. pont értelrnében a szakmai terv és a szakmai beszámoló éľtékęlésére és

elfogadására az onkoľmányzat hatáskörręl ľendelkező szakmai bizottsága jogosult.
Amennyiben a szakmai bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, űgy az
onkormányzat Tu|ajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó béľleti dijat az adott évre
is engedélyezi. Amennyiben a szewezet a kotelezettségeinek nem tesz eleget, űgy a béľleti
díj az éľintett év januát 1. napjától visszamenőlegesen az aktuáLis forgalmi éľtéket alapul
véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a nem civil szęrvezętekte meghatározott béľleti
díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a szakmai terve, beszámolój a alapjän
bizonýtott, hogy tevékenységét csak részben végezte Józsefuáros érdekében, ,íEy u bérleti
dij a26. pontban szabá|yozott magasabb kategőnába sorolt bérleti díjra emelkedik.

Felelős:
Határidő:

Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
2015.június 8.

5.)a bérlőjelöltnek tudomásul kell vennie, hogy béľleti jogviszony időtartama a|att és azt
követően sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás kĺĺltségét semmilyen jogcímen nem
követelheti az onkorm tnyzattő|.

Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
2015. június 8.

6.)a 3) pontban megállapított béľleti díj ťeltétele, hogy az önkormányzati fe|adatokhoz és

célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szewęzetnek a következő fe|tétęIeket a bérleti
szerzódésben vállalnia kell :

a) honlapján, sajtómegielenésein szerepeltesse támogatóként az onkormányzatot,

b) a |ega|tlbb havi ľendszerességű helyisé ghaszná,latot igénylő eseményekĺől (fogadó óra,
gyĹĺlés, rendezvény, tanácskozás, stb.) ktildjön értesítést, meghívót aZ

onkormányzatnak. Az események népszeľűsítésére az onkormźnyzat a honlapján,
közĺĺsségi poľtál profilján ,,civil eseménynaptáÍt,, hoz létľe és műkcidtęt.

Fele1ős:
Határidó:



c) minden év március i5. napjáig nýjtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét,
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményekęt tętvęz az év sotáĺ megrendezni,
illetve a bérlęményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennýben szolgálja
Józsefuáros és a józsefuáľosi lakosok érdekeit.

d) az e\őző évi tevékenységéről nýjtson be beszámo Iőt tárgyév máius 3 1 . napjáig.

e) a helýségben az a|apszabźiyában megjelölt céloknak megfelelően a béľbeadáskor
engeđéIyezett tevékenységet folyamatosan folytassa

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: Z}Is.június8.

7.)a béľleti szęrzódés megkotésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában álló nęm
lakás céljáĺa szo|gtúő helyiségek béĺbeadásának feltételęiről szóló 35l2OI3. (VI' 20.)
szźtmt Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendęlet 14. $ (2) bekezdésę a|apján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megf,rzetését, valamint a i7. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|ttirását vállalja a lęendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015'július31.
A dĺjntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság szélęs köľét érintő dontések esetén javaslata akozzététel módjára
nęm indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest' 2015. június 1.

Ĺigyvezetĺĺ igazgatő

KÉszÍľprrľ: KlspłluKrr.
LpÍRre.: Baĺ-oc Ezurĺ' REFERENs ŕ\-
PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉtĺvpl- / Nenĺ lcÉNypt-, IGAZoLÁs: 2Ń-----:-

JocI Koľľnou-:

Elĺ-pNoRlzrp:

BerERĺpszrÉsRE errelvĺes :

DłNeoł-Rl
JEGYZO .ą VÁnoscezołĺ-rooÁsrj yĺ BlzorrsÁc pLNore
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Jegyzőkönyv

3'1e|y 20ĺ5. nrájus 27-én, a KisfaIu Kft. hivata|os he|viségében készi'i|t a Budapest VIII. keriilet
Ul|ői út 66/A'. szátm a|atti önkoľmányzati tu|ajĺIonú íires nem |akás céljára sźo|gá|ó helyiségek
bérletijogának megszerzéséve| kapcsolatosan kiíľt nyilvános egyfordutós pályázaikapcsán.

Jelen vannak:
A je|en|éti ív szerint.

A pá|y ázatbontó b izotts ág tagtrai:
- Markó Tílnea a pźilyázatot |ebonyolíto Kisfalu Kft. Helyiség Bérbeadási lroda iľodavezetőie. a
pá|y ázatb ontó b i zottság e l nöke,
- Balog Erika a pá|yázaÍot lebonyolító Kisfalu Kft. Helyiség Bérbeadási Iľoda referelrse, a
p á|y ázatb ontó b i zottság tagj a,
- Dr' Kerényi cézaugyvéd. a KisfalLl l(ft. jogi képviselője. apá|yázatbontó bizoľtság tagja'

Markó Tíĺnęa, a pá|yázatbontó bizonság elnoke megnyitja a bizottság Ĺilését. FeIkéri Balog Erikát a
pá|yázatbontásľó| készijlő jegyzőkonyv vezetéséľe. Felkéri továbbá Dr. Kerényi Géza úgyvédet, hogY
a jegyzőkonyveÍ' aZ eIkészĹiltekkor |riteIesítőkérlĺ ír1a a|á.

Maľkó Tírnea ismeľteti apá|yázati kiíľásban szerep|ő adatokat' A pá|yázaÍ kiíľója a Budapest Főváros
VIIl. KeľĹilet Józsefváľosi onkormál.lyzat. A pá|yázat leborlyo|ítója a Kisfaĺu Kft'
A pá|yázat cé|ja:

A BLldapest Főváľos Józsefváľosi onkormányzat l(épviselő-tęsttjlet Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottságának 6612015, (I.26.) szálnű döntése a|apján a tu|ajdonát képezó Budapest VIÍi.,
362]4/0lAlf és a3621410lAl3 |le|yrajzi szál.rl a|att feIvett, a Budapest VIII', Ü|Iői irt 66lA. szám alatti,
94 m2 + !65 In2' összeserl 259 ln2 alapteľi.iletű Üres, önkormányzati tu|ajdonĺl ĺrem lakás céljára
szoIgáló he|yiségek bérbeadása nyílvános egyfoľcluĺós pá|yźzat útján, önkormárlyzati feladatokhoz és
célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégzó szervezet ľészére. spofttevékellység végzése cé|jára.

A pá|yázatot az nyeri, aki a páIyázati felhívásban rögzítetÍ fe|téte|ek teljesítése nre||ett a bér|eti díjľa a
Iegmagasabb aján|atot teszi, és az örlkornányzati feladatokhoz és cé|okhoz kapcsolódó civiĺ
tevékenységet végzo szęrvezet Józsefváros ĺakossága éľdekében ellátott spofttevékenlysége vonatkozó
szakmai beszámoIót, vaIamíllt szakmai tervet is benyťljtja.

A páIyázat egyéb feltéte|eit, az ajárllattevo által nlegvás áro|t pá|yázati dokument áció tarta|nazza.

Markó Tínrea e|őadja, hogy az ajánIattéteIi eljáľás nyi|vános, a Kiíľó a pá|yázati felhívást kozzétette
BLrdapest Józsefváľosi oĺlkoľmál.lyzat Po|gárlnesteľi Hivatal oknlányirodáján és ÜgyféIszo|gá|ati
Osztá|yán, Józsefváľos honĺapján (lvt,r.lł,jozsefvaľc.ls.lrtl), a KisfalLr Kft. honlapján (lvrł.w.lĺislaĺu.hu)' a
Kisfalu Kft. Bp' VIII. Losonci u.2. sz. a|aÍÍi irodájának hiľdetőtábláján és a Polgánnesteri Hivata|
költségmentes h iľdetési felĹi letein.

Cím Hľsz AIapterü|et
m2

Fekr,és RendeItetés Minimális
nettó

bér|eti díj
íFtlhó)

AjánIati
biztosíték

1Áľĺs
łĺsszeg)

||ői Ĺ|t 66lA 36274101A/2
és

36274t0/A/3

94 + t65 utcai
bejáratú
pince és

ftildszint

raktáľ és üzlet 69.225,- Ft f63.147 .- Ft
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Maľko Tínlea isIlreľteti. hog,"- az ajánlat benr'ĹÚtásárlak hatáľicleje 20l5. május 27. I0o0 óľa volt' A
benyťr jtás helye a Kisfalu Kft i083 Budapest. Losollci u. 2. a|atti. Helyiség Béibeadásí lľodája.

A fenti helyiségre vonatkozó pá|yázati dokuntentációt egy személy vásárolta meg.

ľ:jĺ.i9ľ9:l 1 B-udapeĺ vII|.,362"/4/OlAĺ2 és 3621610lA/3 |-le|yrajzi sánl alaťt fe|vett. a Budapest
VIII., Ullői űt 66lA. száln a|atti. osszeselr 259 n2 alapteľii|etĹi. Ĺires lreln lakás céliára szo|sá|ó
h e ly i ségcsopoft ra l pá|y ázat é rkezett be az a|ábbi ai án lattevotő | :

Ajánlattevő lleve:
SzékheIye:

Ferencvárosi FootbalI Club EgyesĹilet
I 088 Budapest, Szelltkirá|yi u. 49.2. 32.

Ajánlott nettó béľ|eti díj (Ft/hó): 69.225,-
Bérbevéte| időtartama: határozott idő l0 év
Tevékenység: spoftkozpont kialakítása a VIII' kerüIeti fe|nottek és
gyermekek részérę. Különbözo kĹizclőspoft, kondicionáIó, erősítő edzések tartása. (szeszesital nem
kíván forgalmazni)
Egyéb vá||a|ások: Hátrányos he|yzetĹi gyerlnekek részére ingyelles edzési
lehetőségek biztosítása. Álta|ános iskolák ľészére |leti 2-3 alkaionlmaI küzdősport és eľőnléti edzések
taltása igény szeľint. Versenyzési lehetőségek biztosítáSa. versenyekre va|ó fe|készítés, versenyeken
töfténo indtr|ási lehetőség az egyesĹilet tagjai szalnára. VIII. kerületi vá||a|kozások, állami szeľvek
dol gozó i nak kedveznrényes edzés i Iehetőségek biztos ítása i gény szeri nt.

A pá|yázo a pá|yázatbontáson neln jelent lneg.

A pá|yázat bontó bizottság megállapítja, hogy a pá|yázatbal.l nem keľĹiltek becsatolásra az a|ábbi
dokumentum:

. szaklrrai beszámoló 20|4. évben végzett tevékenységről.
Ttlaľkó Tírnea e|nondja liogy ajáiiIott, téĺtivevényes levéĺben, 5 InulrkaIlapos határidő kitrÍzésével
felszóIításľa kerĹil az ajánlaťtevő az ajánlattal kapcsolatos hiányosság pót|ására.. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhęzvéte|ét követően az abban megjelolt határidőre a|liányt lręm' Vagy nem
teljes köľĹien pótolja' úgy ajźu.iata a hiánypótlási hatáľidő elte|tének rtapját követő naptól
érvénytelennek nrinősül, és a pá|yázat további ľészébell nem vellet részt.

Markó Tímea' apá|yźnatbontó bizottság e|nöke megállapítja, hogy a Budapest, VIII. Ü|Iői Ĺlt66lA'
szán a|atÍ.i,36274ĺ0lA/2,és362]4/0/Al3 |.lrsz-ű94 + |65 m2 alapterületű nem lakás célú heĺyiségek
béľbeadására otödik a|kalolnmaI kĺíIt nyíIt egyfordu|ós pá|yázat érvényes.

A lefolytatott pá|yázatľól a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság soron következő ii!ésére
tájékoztatást ad a Kisfalu Kft.

Markó Tímea a páIytzatbontó bizottság elnöke a fenti helyiségre vonatkozó pá|yázat bontó ii|ését
bezárja.

k. m. f.

a pá|y t.zatbontó bizottság elnöke

\.'--. Dr. Kerényi céza Ĺigyvéd
jegy zőkonyv h iteles ítő

Balog' Eľíkaffeľens
iesvzôkđÍĺív vezető. ".<:ł=:\--=

il ',

i,,Wv'



JeIen|éti ív

amely 2015. május 27-én, a Kisfalu Kft' hivatalos helyiségében készüIt a
önkorlllányzati tu|ajdonú ĺiľes nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
megszerzéséve| kapcso|atosan kiírt nyilvános pályázatľó|.

fenti címen |évő

béľleti jogának

Markó
elnöke

Tílnea irodavezető a pályázatbontó bizottsás

Dr. Keľényi Géza ügyvéd a pźl|yázatbontó bizottgág.
Laga ,-'"

Balog Erika refeľens a pá|yázatbolltó bizottság tagja



ÉnľÉrBrÉsl JEG y zoxolvyv

Készült: 20l5. májtls 29-én |21a óľakor a Kisfalu Kft' (1083 Budapest, Losonci u.2.) hivatalcshelyiségében.

Tálrgy: Budapest VIII', ÜIIőí ilt 66ĺA. szám alatti, 36274/0ĺAĺf és a 36274/0/A/3 hrsz.ú helyÍségekbérbeadására ki írt nyilváno s pá|yázatértéke|ése'

Je|en vannak: jelen|éti ív szeľint

Markó Tĺmea ismerteti a páLyázatí kiíľasban szereplő adatokat. A pá|yázat kíírója a BudapestJ ózsefvárosi onkormányzat.

A Budapest Fóváľos Józsefiĺaĺosi tnkonnányzat Képviselö-testÜ|et Városgazdá|kodasĺ és PénzĹigyiBizoťtságának dČjntése alapján a mlajdonát Ř9'r7o äuaop.', Viil., 36214l0ĺA/2 és a 36214/0/A/3he|yrajzi számalatt fetvett, a Budapest VIlI', Üiĺoi Ĺlt66/Ä. szárn a|atti,94 ĺn2.r l65 ď llapterületLĺ,üres, önkonnányzati tuIajdonú nem lakás cé|jára szolgá|ó he|yiségek r,e.u"oaesu nyilr,ános
e gvforĺtuĺós páIy ázat atjtu.l.

A ferlti hat.ározat alapján ą Kisfalu KÍt' eĺkészítette a helyiségľe vonatkozó pá|yázatikiíľást, ame]Yetkozzétett a Btldapest Józsefvárosi Önkormáĺ1,zat eolgirmesteri I-ĺivataI otn-,anyi.ä{ä,;;Ugyfélszolgálati osztályán' Józsefválo, h9lpjll 1''"''u.řo^"ivol"o;'h!). a Kisfalu Kft' lonlapján(ľ!"l]gs|ď.'ł.ĺr.u)' a Kisfalu l(ft' Budapest Vllt, Ln'o,'.iij*,u,ĺ alaľti irodájállak híráetotábĺáján'és a Józsefváľos című újságban és a Poígármesteri Hivatal költségmerltes hircletési felillętein

A Budapest VIII., Üllői űt 66lA, száln aĺatti, 36274/OĺA/2 és a 36f74/0/A/3 helyra1zi szám ala|tfelvett 94 mf + l65 ln2 alapterüĺetű helyiségek 69.225,'|.t/hó + Afa bér|eti + l<öztjzemi- éskü lönszo tgáltatrís i d (jon kerü lĺek k i írásl.a.

Az a.jánlatlok benyÚljtásának határídeje 20l5. május 27.10oo óra volt, a beIlyťrjtás lreľye a Kisfalu Kftl083 Btrdapest, Losoncĺu' 2. alaľti irodája'

A. pá|yázatí dokunlentációt l szenré|y l,ásáľo|ta meg.

A határiclobęll beérkezett ajánlatok száma: l db

A'z aján|at rövĺd ismel.Ĺeŕése:

Ajánlaľtevő neve: Feľellcl,árosi Footbal| Cĺub EgyesĺilerSzékhel;,e; l 088 Btldapest, Szentkirál yi ĺl. 49 ' 2. 32'
Ajárlĺoťt nerró bérleti dU (Ft/hó): 69.f25,-
Bérbevétel időtartalna: lratározott idő 10 évTevékeĺrységi 5portközpollt kialakítása a VIII. keľĺjleti felnőľtek ésgyermekek részére. KÜlönbözo kĹizdospoĺt, końdĺciolláló, erősítő edzésęk tartása' |,,"o",ĺtul n"'kíván foľgalmazni)
Egyéb válĺa|ások: Hátľányos helyzetu gyermekek részére ingyenes ędzésile|retőségek biztosítása. Általános iskolák részéľe hęti z-3 a|kal-ónrma| küzdőspolt és ęľőnléti edzésektartása igeny szeľint' Versenyzésí |ehetőségek biztosítása, versetlyekľe való feikészítés, versenyekentörtéllő indulási leheiőség az.egyesüIet tagjai sámára. VIII. keiiileti vá||aĺkozások, áila;iszeľvek

c|o l gozóin ak kedv ezméĺlyes edzés í leh etősegek bíztos ítása i géĺly szerint.

A pá|yázo apályázatbolltáson nemjelent meg.



Jelenléti ív

amely 2015. május f9-én, a Kĺsfalu Kft. irodájában készÍi|t a Budapest VIII' kęrütet Üuoi ĺt
66ĺÄ', sző'm a|atti řĺnkoľmányzati tu|ajdolrú ĺires nem takás céljára szo|gá|ó helyiségek béľleti

j o gának megszelzésével kapcsolatosan kiíľt nyĺlt pályáza tá n ak é rtékôlése

Markó T ílnea a páLy ázatértékeĺő b izottság elnöke

Balog Erika a pá|yázaÉrtékelő bizo|tságtagsa

Dr. Keľényí Géza ĺĺgyvécl a pá|yázatérĹékeiő bizottság
taga
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2. számú meliéklet

Jelentkezési Iap
jogi személyek és egyéb szerYezetek számára

j .Iogi személy/szeľvezet neve.
jcégÍbnnája:

r Ł c" ŕJ C l.: ĺ! z<;'s l n- c; ,Cí.T .'b ł, tt C i -t',t ?.>

e 0Y.,5 'u.i l.lr;-l-

i .+'
iĺ

iPostacíme:

-du tzt . ;i--l

i!."i'.:ĽĹ.'*l1
. r\ !) !-ĺłł>\'+ t1'ĺ.ĺ.ĺ' ("L!j"-:|ý}'É

łl,Q J ĺi'.l ł."'..n
.,'t!t /'-J'-r ,6') -!!5 /::_ 52 ł ̂ c.,,i 

i

i Cćgn;ĺilvárrtaľtásiinyi1vár:tar|ási 
i

i ..-.,- --- - . i

iAĺjószáma: ---l

i le jelollszama: ĺ .
t____ i :

I Fax szárna:

iE-ĺnail cílne: i| '-____.-"---_____J

Buclapest, iĺ.'ĺ5,..'cŕ2'.k;''

I3

I

__,J

/1/{j
',':.'|.
rás í

łJ..oa,ľ
gszeľti dlaĺ

Meghatalmazott esetén



3. számú melléklet

AJÁNLATI osszrsÍľo

Béľbevétel idotartama* : hatfuozat\an / határozott icio: '. .l g...ev

Brrdapest. 2.q. 4r'.. ę'?.,. .ęp

a\áítás

.;'-gal megjelcilt ľésznél a megfele.lő szöveg alábi:zando,

,\1 \.

\ą-j'

l4
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-'j.ĺ Törvényszék

.,,1śzám : 01 Oo/P k. 60 5 1 0/2 0 08

Kivonat

a szervezet törvényszéki nyilvántańásban Íenná|ló adatairó|'
Az adatlekérés idópontja: 201 5,o4.22. 8:1 8

l' A szervezet nyitvántańási száma: o1.o2-oo13083 JogeÍó: 2008.09.03

A szervezet neve: Ferencvárosi Footba|| c|ub Egyes0|et

A szervezęt.rövidített neve: Nincs rövidĺ(ett név bejegyezve' r;:r

A szervezet idegen nyelvű e|nevezése: Nińcs idegen nye|vů etnevezés bejegyezve

A szervezet tĺpusa: EgyesÜlet

Az. egyesü let formája: egyestilet

A szervezet székhe|ye: .ĺ088 Budapest. szenlkiÍá|yi Utca 49' ||/32.

g.ĺ.l A képviselő neve: Nagy Lajos LászlT

Anyja neve; Anyja neve nincs megadva

Lakóhelye:
A képvíse|eti jog gyakorlásának módja: Képviseleľi jog gyakor|ásának módja nincs bejegyezve

terjedelme: Képvise|eti jog gyakorlási terjede|me nincs beiegyezve

A megbĺzás időtańama:
A megbĺzás megsztiľtésének időpontja:
,Ą megszĹĺ nés tény|eges ĺdőpontja:
A lemondás hatá|yossá vá|ására vonatkozó adat:

ĺo. A szervezet célja; A Feĺencvárosĺ Toma Club szurko|ok szabadidejének kulturá|t és szĺnvona|as e|tö|tésének, va|aminł a
sporto|ásĹ és szórakozási |ehetóségének megszervezése.

ll.A szervezet cé| szerlnti besorolása: sporttevékenység

lz' A Irĺtrehozás hĺrtározott idejének lejárta: Lejáĺat napja nincs beiegyezve

ls.A |étesÍtő okirat (módosításának) ke|te: zoĺg.os.zg

zĺ. Közhasznú jogá||ás: Nem közhasznÚ

zz. A szeryezet adószáma i 18197 567 -1-Ą2

zr' A szerye'et adószámáva| kapcsolatos tény: Bejegyzetl

Adószám megszerz ésének / felfüggesztésének / torlésének időpontja:2oo8.1o.02

zą- A szewezet közösségi adószáma: Közösségi adoszám nincs bejegyezve

zs'A szervezet köziisségi adoszámáva| kapcsolatos tény: KÖztsségĺ adószámmal kapcsoĺa|os ĺénynincs bejegyezve

Közĺĺsségi adószám megszezésének / fetfÜggesztésének / törlésének idópontja: toopont nilcs beiegyezve

zo' A szervezet statisztikai számjele:ĺoĺ97567-9312-521{1

zl - A szerv ezet statisztĺ ka ĺ számj e|éve I ka pcs o l ato s té ny : se;egyzett

Statisztĺkai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2013-08.26

za.A szeryezet számláját vezető pénzforgalmi szo|gáltató neve, székhelye: számtavezetô szolgá|tató nĺncs bejegyezve

zs' A szeľvezet jogĺ személyiségÚ szervezeti egysége(i): Szervezeti egység nincs bejegyezve

so' A szövetsé get |étrehozó szervezetek listáj a :

o|da|:1ĺ2



Fővárosi Töľvényszék
Ügyszám: 01 oo/Pk.6051 0/2oo8

aĺ. Jogel6d szervezetek:
sz Jogutód szervezetek:

Joge|Ôd szervezet nincs bejegyezve

Jogutrd szeNezet nincs beJegyezvę

eo. |-olyamatban levő e|járás tipĺ|Śä! Nincs

se' Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve

ánaoÉx
Budapest, 2015.O4.22

atatras

oldal: Zl2
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SpecaaNeł .ô\(bj

ÜgyÍé|: 00241 31 6 MoLNÁR-TTTH MAR|ANNA

:

&unĺereotgtťł UniCredit Bank Hungary Zń

I

i

v Rész|etek

TranzakciT típusa Kĺmenő forint átuta|ás

Átrĺaĺo .ĺiĘ.'

Megbĺzó neve MoLNÁR-ToTH MAR|ANNA
Megbtzó számlaszáma Hu7910918oo10ooooo241 3160018

Kedvezményezett

Kedvezményezett neve KisÍa|u KÍt'

Kedvezményezett szám|aszáma HU91 141oo3o992'ĺ 1og915000001

Konyve|és

Kcinyve|és dátuma 2015.05.15

Tranzakcióazonosító 201505156007,13

Közlemény 
3ŕJĺľ3ľ'ff'Ľľŕ*!"ffä:""ffiiFootba||C|ub' 

V|||. kert]|et

Meg|egyzés +ĺZV 0008281 5683

Terhe|és

Terhelés osszege -263 747,oo HUF

Értéknap 2015'05.15

Atuta|r hiv' a Ĺzetési műVe|etre NOTPROVIDED

Idenliĺjer; 00082815683

htĘs ://exĺra.micĺedi bđk' hu/ej b-sPlJľi nt

ł

I

!
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5. számú melléklet

Budapest vIII. Üllői 
'ĺt 

66/A. szám alatti,362J4/0iAl2 és 36?7410/A/3 helYľaĺzi számít
nem lakás céliáľa szolgĺĺló helyĺséeek bérbeadása.

NYTLATKOZAT

a pá|y áłzatí feltéte|ek e|fo gad á sá ľó l,
szelződéskiitósľő].

szeľzĺĺdéskiitési képességľő|,
aj á nlati kiittittségről

Alulírott. '. .. .l ę.ę.tr'- v'c.Vŕ\ t:?5 l . . ..j:c,i.o-ip,Ą ĘŁ. ..C/*.L.* 'h ' ' .t.ę'Y9,:.i'|6T
...''.'(nét,/.jogi személylszerłezet ner.e) kijelentem. hogy apáIyŕna|tárgyát részletesen

megismertem, az ajánlattétel feltételeiI, a páIyázati kiírást magamra nézve kotelezöen
el fogadonr.

r\ Pátyázathoz mellékelt béľbeadási eloszerzöc]és szovegét megislrreľtem és elfogacĺonr.

Kiielentenl ' hogy lvÍagyarországon bérleti jogviszon1's zerzésrejogosult r'ag1'ok.

Kije)entem' hogy a päIyźvati dokumentácioban szereplo 90 napos ajánlati kötöttséget
r,áiIalom. Anlenn1'iben a Kííľó az- ajániatok bĺrálatát eiha]asztotta' úgy vállalom az ajánlati
i,x+A4^Á^''^'.^*^....';'.^.*^i .lg.{*X *.^^ĹKoIoITSeg ugyananny] nappal toneno nregnosszabbĺtását.

9:1'
iiil

1i11
'iir/ n\ tia(.'X I t?i\v] i;ź
|iź
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iiż
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it:i
!i: i
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ó. számú melléklęt

nem lakás céliáľa szolqáló helyiséeek bérbgadĺĺsa.

NYITATKOZAT
Kiíróval szemben fenná||ó tartozásľóI, tor'ábbá adó és adók módjáľa behajtandó

kiiztartozásró'l

Alu}ĺrott 'f'!^.?,Y. )...Ą..łÝ-p....... (mint u.'T.ęr,ę-:.ĺ;.C.łĄ'\k{ł.ę.t. :I:'?Or'bALl.
. 0ogi szeméIy/szervezęt neve) l,ezető tisztségviselője) kijelenteni. hogy az

ajánlattevőnek.

- Kiíróval szemben béľ]eti/haszná1ati-' kapcsolodó koztizemi- és kĺilonszolgáltatási díj
taľtozása * vaď Ľlqq._. Kiíroval szenlben szeľzodésben vál]alt és nem teljesített kcĺtelezettsége * vaď nj1cs;

1ą\

C.LuŁ
€ÚYe sÁLeI

. Kiíróval szemben adótartozása
- Kiíról,al szemben egyéb jogcímen fennállo taľtozása

nrelyeket az alábbi okiratokkal igazolok:

+ vaď nincs;
*,,^-/ -:-^^Yd,.rIl lllltuJ!

I

f

f.

továbbá kijelentem. hogy adó és adók módjára behajtandó köztartozásom nem áll fenn'

melyet NAV áltai kiállított nullás igazolással igazolok.

Buclapest. !,o!Í

.' .gal jeiolĺ , ,:.':.^'! -. ntgfelelő szöveg alahúzandó.

It



QsYszám. 3875958155
UgyinĹézo: Jobbágyné Frat'ila Karolina

EGYÚTTES ADirG.A.zoLÁs

A sport'ró] szóló 2Oo4. évi T. torvény 32' s (1)megfe1elően a renđelkezésemre á11ó đoĹumentumok:-gazoJ_om, hogy:

@

bekezđésében fog1a1Eaknak
nyilwánEarLások - aIapi án

ilillil|iltltililililt||ililI
{Ígyíratszäm : 42551]-1243

FERENcvÁRosI FooTB]lLL CLUB EGYEstiÍJET
(L8L9.7561 -I-Ą2)

10BB BUDAPEST SZENTKÍRÁLYI UTCA 49. 2.em. 32.a.
adóa1anynak a Nernzet'j. Ađó- és Vámhivata1ná1 ezen igazolás kĺađásának napján 9onapná1 régebben 

'ejárt 
nyilvántartott adót'artozása és vámtartozäsal aaox módjára

ff:ŕ]:Ľ:i:""n;í:::Łozása. és végrehaj ta"i", 
_---.,"n, 

visszaŁart,ásra átadoŁ0

trzeĺ igazo1ást ?z ađóa1any kére1mére versenyrend.szerbe (bajnokságba) va1ónevezés cé1jára ađŁam ki.

Herczegh Zsolt
j-9azgató

t\̂ą
Newében és megbízásából:

äíjä:*3tr:;:" "=" szcigái bÍzony*ícási aiapui a b'artozás beszeđésére j-rányu1ó

Ezen ígazolás Lartalmazza az ad'őzás renđjérő1 szőLő 2003' éwi XCI'. törvény(Art ' ) .72. S (1) .,bekezdése aIapján a Nemzet j. Ađó- és va*ľ,ĺ.,.t"r adóztaLásiszervének hatáskörébe Lartozó,-á ł. s (1) _ (:) bekezdésében *egľ,uia.o"ott adó,bírság, pót1ék, ađók módjára behajtandô tołĹarĚozas megfizetésére vonatkozóadatokat, továbbá az Art. 79. s irl bekezdése alapján a Nemzeti .Adó- ésVámhiwata1 vámszervének haEáskörébe t.'cá"á__uáo, bÍrság, pót1ék, valamint' akozősségí vámjog-végrehajtásáró1 szó1ó törvéný hatálya a1ä |..Ĺo"o kote1ezó
ffiií;::ä:ä.".i3Í;.*:}ä.:55Ĺ"o:Í] , hozzájáruíás, kôltség, ui..ag, . l..*uĹi

Budapest, 2015. ápri1is 22.

Jobbá
ťlgyĺnt'ézó

(kiadmányozó)Ellenőrzési azonosító :

ľrrő1 értesůLnek:
L. / Cimzett
2. / Írat.Ĺár

'7 9 07 6 6 6 231,4 4 5 152 1533 52 g 6 o
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.'ADóIGAzoLás"
|-|ŔT'j.!iŕ'tj ]. L: I.i:0!.-lY I 1.Vł\ĺ.lY

ŕ\ł. Łin|.:t'rmányzati .:\dL1hä+.ľię,,áq iąazrl1-i;t' fuor1y nyi.lvł.ttrtaľ.Łé..;,"l. =ztll.':ĺnt

FERENtrVÁRÜSI FÜETBALL trLUB
-- gĺ:ĺ.1.:!ĺĺ.ią'|.yll ]Ĺĺ'Jí]# lJfl'., Łizí;:l'l]|{:ĺ.ĺ1Ĺ\l .Y]. t-| ,' /-łÝ-

.,i łJ t]i :;i :;l .i lll ll ]. ĺ:j :|' ? .;, 11 ćJ .:/. . :i . í] ]j

jĺ:gi szeméLynek/ ŁárssságnaŁ :

- on|.:orĺné-nyzati adó száĺnláján: . '. .(l .-Ft

- ĺdegenadl száĺĺllájánz,mág s=erv áItal kimrrtatatt/ z.....O"_Ft

- EÉpjárĺnűadl száĺnlájśn:. o'_Ft

ľĺl-tt*tLaz i k .

É fgntiel.. a1*pján az adligazo1ás Łiál litágának nđpjáíg a kérelĺngzőnek
adTtartnzása nintrs.

ŕł iił'[:ĺ1t:iiítĺ.1 :i. |:l:i.ľ{}ľl];:-..|'r.z..{ii1;.| 6.; Ĺi'gyf.-{1 ĺąáľclséľ.r.: l'';.ť'ľhtłgz.' PÁ};ł{73-1 cé1 ;i Ái:cl.L :Ĺ

i:ii:i.l''Jáni,ł1.śi1 .ł'd.ľ-.:t.rn !,;i..r |.'łizj'ĺ3ł'zr1 ĺ'.Ł.ŕ-:;:.. hłt.l=Ágí. sjj.:ĺ ĺirÁĺi éiĺl; +zĺ'=.|'ĺ.],!.'l. 1:,.,r.[:áĺi;

łl']. t.',r.i. ł'.|.ll.|It\ ::iľ''.lĺ:ś.ly-.i:ĺ't..ti.,l .=-..zl].ĺj" .Łöb!rs':łL1l.ö.;ę:rt ĺnĺ}do:l.í t..-'.t..Ł ;.iiÖ{ł - év:Ĺ ÜXL. 
"

J.:ij|,Vt1.'r!y iĺł.e{:.' ]l aj'.ä ( 1i .' {..j) ľ;'ĺ:|.l .=r1a;ljíin

ŕl l:l:i.ĺĺ:ll.r;.í.l:vÁlr-', -':.;.: :i. 1.lĺ.r.Łélłrł|,ll-íí.|. ĺ;z1.1c5'. tdl:[r:;:zőrrj-*'.?Ú ĺnŕ.,dos..if-t:t't Í'ýýĺJ.ĺ=iv:ĺ.
>í.ĺ..',i.1.:-...=zl j'niťt t.ńrvłĺ7 T:"-s i1. ) tln}.:. łiJ''rp-iÁn *./z: / ĺ:].r-tĹr l.Ěijĺ'?:ŕĺl-(. ĺtt)n'ttiĺ.; ..:.i:
:i. .|..l.':.t:ĺ |'.: ĺ.l' ĺ]i.i. "

iJ t.ĺ ĺJ .::\ l:j i:ł i;' 1.n :.j:ir].1i,'ł:li,,::l0'.

Ii.łtr ł.ľJ..ą_I'j i lrłé.rr E.d :i rl* meĐ Ł' í z Ś:-.á ł:cr 1 ĺ

:I ijtl ľÜi.' ]. ľ ij:ĺ'](iłj
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ÉHrrvÁnosl vĺoyoĺłcl.lołxooó ronuloľ rruLossÉou lÁnsłsÁc

F'erencváľosi FootbaII C|ub EgyesüIet

Budapest
Szentkiľályi u. 49' IIl32.
1 088

Budapest, 2015. május 20'

Déĺ Lászlóné
HB.....'.,.,ĺ..'..,/2014.
Igazolĺĺs szeľződéssel
kapcsolatban

ui.:
ut.sz.:
Tárgy:

TiszteIt Ügyfel{inkl

Kérésére igazoljuk, hogy a Feľencváľosi Football CIub Egyesiilet (Székhely:1088
Szentkirályi u.49.IIl3f. nyilvantaĺási szánr: 13083) a Budapest Jóżsefvárosi onkormaxyzatnregbízásából a Kisfalu Kft álta1 eliátott bérbeadási tevékenységek tękintetében szeľzodésesjogviszorulyai nenl rendelkezik, így pénzugyi kcjtelezettsog nem á.l] fent raľsasagrľ* rerĺ.

Azigazolást helyiség bérbevételi páJyźo,at benyújtásához adtuk ki.

Tisztelettel:

ľ{i-Ęí,Át"tl

^\ 
(ú1g'vĺlĺoli \/ilĺitonlraĺĺľ'iĺkolió K.Íl,vs\t-..Č'',v\ 7 ę ĺ

Nĺlv:ĺczki Eleonĺíra Doríĺsziĺnadivizióvezető 1eferens

E-moil: ingot|on@kisfolu.hu Web: www.kĺsfo|u.hu
?}:f:9:r;!a4:*řs'ł?r'|;IP.::}É\!:,|17-łíi:I?ł!ś?.!'ž::L.Tr: ?g!:|ííI||!).?!ź:ii.'!,,iZ'Fi

l0B3 BUDAPEsT' LosoNCl U' 2' TEL.: 333.ó7B l FAX: 334.0939
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számú melléklet

Budapest VIII. Üllői út 66lA. szám alatti.3627410/Á/2.éq 3.Ĺ27410/A/3 heiv.ľaizi számrĺ
ncm lakás cé|iĺíľa s'zolgńló hclyisógek béľbeadĺĺsa.

NYILATKOZAT

Pénztigyi alkalmasságľóI

ĺ\lulírott ..?9.A.e-.Y ?A.+,Q'5'.'.. (mint a.a.Q{=€,.+ł: 4-.,,Ą,ę.a:5/'=9.ęr] y'|LL.5;/-l-.ĺt\
. Űogi személylszervezet neve) vezeĹo iisztségviselóje,) kijelentem, hogY u ťŕrelLą LeI

pá|yázat tárgyát képezö ingatlan béĺleti drjának megfizetéséľe képes vagyoWaz általam
képviselt jogi szeméIy/szerveZet képes, a bér]eti-, koztizemí és ktjlönszolgáltatási clíj
lrregÍizetéséhez szükséges anyagi eszközĺjk a rendelkezésre ál Inak.

ajánlattevő c

l8



,.í='ř\(a
szĺĺmú melléklet

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámróI

Alu]írott vĄ(..ť,+^:-ľ,'r..'. 
(mínt a.':T:,.€.ę-'^',:(.i!ĺ.},,ęí.-):s/..Í!1.]?l h/lĺĺ. 1ĺ.ĺ.ąt'. Űogi szeméIy/szervezet neve) vezętő ĺisztségviselóje) l....., ľ,ogy a eG,ĺeś(^Le.-ľPáI1,ázattal kapcsolatos mindennemű nyilatkozatot, felhĺvást, éľĹesítést, vagy nlás informáciot,va]amint aPáIyázaÍtal kapcsolatos esetleges jogvitában mírrden értesíiést, idézést és bíróságihatáľozatot, stb. az alábbi címľe kérem poitá.ni'

Amennyiben az á|tal,aĺn a fentĺekbell megjelölt címzet]'a fenti címen aziratoÍ.nem veszi át,ennek következményeit vállalom/ a jogi szemé|ylszervezet vállalja. Tudomásul r.eszem. hogyameĺiĺyibelr a címzett a fentj cítrlen az énesítést nem veszi át. aZ éľtesítés visszaéľkezésenapj an kézbesítettnek minősül.

A pályázaÍi felhír'ás visszavonás a, a pályázati eljárás erednlénytelenségének megállapĺtása,ilietőIeg - az ajálllatok elbíľá]ását kcĺvetően - 
'ná, 

u;antutt.uä ,'yeftességé eselén kéręm azćitalaml a jogi szelnély/szewezet áItal befizetett ajánlati biztosĺték összegét az a|ábbibankszánlla szálnr a vi sszautalni ;

Címzett; .' .'V ( a*.e' 7.7.ĺ'1'..Ľ.ł:..słłą-(\.

Bankszámĺavezető pénzintezet:.'...<t9.ĺ 
". 

1> n ĺ., uYa -

Bankszámláva] rendelkezní jogosult:
(név, Iakcím vagy székhely)

Budapest,

.,!'ęÍs .B'Q ',Łiť- c, 2 - |Ą
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Łrraanest vĺĺl, ijľĺĺ rit ĺĺin. szám alątĺi, ]6Ź7410lĄ2.éł"łó44i0iÁJJ hełľľ'4iz

NYILATKOZAT

Alulírott Nq4Ia. 4Ąq1 (név). rninĺ 
^ 

a'!.ĺ-l* u,a!'o{,l i. '7.łq'ł...b.4..4'.(... '(,! +t, e.ł.yy,+^ Ű'4

. ' . .. . .. ...... (ogi személy/szeľvezet neve) vezeto tisztségl,iseló.ie kijelenten. a

táľsaság/szeľVezet a neńzetivagyonról szóió 20l1. ér'i CXCVi. tÖľvény 3' $ (l) bekezdés l.)

pontja szeľinti átláthati szer\,ezetnek minosül.

Kijelentem, a fenti ingatlan bérletę időszakában a jogi szemé]tylszervezet tekintetében llem

teivezrink olyan r,áltoz}st. ameiy miat1 a ]ogi szelnéiylszervezet nlár nem nrinősüIne átlátható

szervezetnek.

Tlrdomásul veszem. hogy an.rennyiben bánniféle változás miatt a jogi személy/szervezet lnár

nem minostĺlne átláthatő.,.,,,",.,,nek, a bérbeadó a bérleti szeľzödést jogosult felnrondani.

Budapest, .9"a\ý o5 2<>.

.,ffifu
aj ánl attevő a|áit á'sa] cégszeľťl aláírás
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Ferencvárosi FootbaIl C|ub EgyesÜlet célja, hogy folyamatos sporto|ási

lehetőséget biztosítsunk e|sősorban a 8' kerü|etĺ lakosoknak, Ferencvárosi

szurko|óknak, iIletve sporto|óknak, spĺ:rtoIni vágyóknak. MĺndemeIlett a
felnövekvő generációnak példát szeretnénk mutatni a napĺ szintű edzésekkeĺ,

és ez á|tal felhívnĺ a figyelmüket az egészséges é|etmódra és a sportolás és

testedzés szÜ kségességére'

l||etve ĺgény szerĺnt hátrányos he|yzetű gyerekek részére is szeretnénk edzésĺ

lehetőséget vaĺamint az edzésekhez szukséges fe|szere|ést biztosĺtani, ezzel is

segítve az ő életuk fej|ődését, és az eset|eges sportkarrierjük indu|ását.

A Ferencvárosi Football C|ub Egvęstilet edzéseinek hatása az egészséer.

A rendszeres edzésnek rengeteg előnyös hatása Van az egészségre nézve.

A reniszeres edzés oicija a szoi.ongást, javítja a hanguiatot, eiűzi a stresszt és a

depresszió e||en ís hatásos. Elősegítĺ ugyanĺs a hanguIatjavító szerotonin'

vaIamint a fájdaĺomcsil|apító és áĺtaĺános jó érzést okozó endorfĺnok

fe|szabadu|ását az agyban. Fokozza a vérkerĺngést, így több oxigén és tápanyag

áramlĺk a bőr sejtjeihez. Az izzadás pedig - amely a testmozgás hatására

fokozódĺk _ |ehetővé teszi, hogy a szervezet a bőrön keresztü| szabaduljon meg

a fe|esIeges anyagok egy részétő|. A rendszeresen végzett testmozgás hatására

nő a tÜdőkapacitás, javuĺ a légzés. Rendszeres fizikai aktivĺtás hatására a

szívĺzom megerősödik, nő a szív teĺjesĺtőképessége. Az aktív életet é|őknéĺ

ráadásuĺ kisebb a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata' A mérsékeĺt

testmozgás erősíti az immunrendszert, míg a trjIedzés, i||etve a tartósan

végzett, megerőltető gyakor|atok inkább e||enkező hatást váltanak ki'

Rendszeres fĺzikai aktivitás hatására bizonyítottan csökken a magas vérnyomás

kialaku|ásának veszé|ye, illetve akiknél ez már fennáĺ|, ott jelentős javulás



érhető e|. A rendszeres edzés hatására megerősödnek az izmaink. Ennek

kovetkeztében a csontok védettek |esznek a sérülésektől. A fej|ettebb izomzat

ugyanakkor stabilitást ad, javítja az egyensú|yt és a koordinációt. Ez utóbbínak

külonos je|entősége Van aZ időskorĺ e|esések megelőzésében' Az elhízás

mege|őzésében és keze|ésében is kiemelt szerepet kap a rendszeres

testmozgásnak. Segítségéve| e|égethetők a feles|eges kalóriák, így azok nem

rakódnak le a szervezet zsírraktáraiban, ĺlletve a testsúlycsokkentéshez

szÜkséges ka|órĺadeficit előá|lításában a dĺéta melIett a másik fontos tényező,

Az edzések, versenyek bőséges |ehetőséget nyújtanak arra, hogy az emberek,

gyerekek magatartása erkölcsi|eg pozitív irányba mozdu|jon. A embereket az

edzések során kemény munkára, onfegyeIemre, kitartásra, akarati erőfeszítésre

neveljuk. Az edzés hozzájáru| a gyermek á|ta|ános fĺzĺkaĺ, sze|lemĺ és érze|mi

fej|ődéséhez, fej|esztĺ a testtudatosságát, javítja az önbecsÜ|ését, a versenyek

hozzászoktatják ä gr,ĺ{2"1u* és a kudarc é|rnényéhez, a csapatban torténő edzés

pedíg fejIesztĺk az egyÜttműködési hajIamot és hozzászoktatja a fizikai

munkához és érdekelté teszi az egészsége megőrzésében, ami egész további

élete során a|apvető jelentőségű |esz

Az edzések végén torténő |enyÚjtás mege|őzĺ a rossz tesťtartásból fakadó

betegségeket'

Az edzés során konkrét, vi|ágos cé|okat ál|ítunk a gyerekek elé, me|y általjavu| a

koncentrá|óképességÜk. Az egyik legfőbb cé|unk, hogy az edzés el|ensúlyozza

az u|ő éĺetmód (számítógépezés, televízĺózás) káros hatásait a gyermekekné| és

fe lnőttekné| egyará nt.

A sport nemcsak a testet edzi, hanem az ember akaraterejét és kitartását is.

Közvet|enü| hozzájáru| a jó egészséghez, továbbá szellemi frissességet és testi

erőt je|ent' Sajnos az isko|ákban a testneve|ésre szánt óraszám fo|yamatosan

csökken, amikor a gyerekek egyre tobbet ülnek számítógép e|őtt, egyre több az



i t'.

a||ergiás, tú|sú|yos vagy gyakran betegeskedő fiatal, és egyre többen keresik a

drogban a bo|dogság érzést. A drog az a csa|fa barát, ami eĺhiteti, hogy a

nehézségek megoldásához, Vagy egy felszabadu|tabb é|etérzéshez e|ég eg.u

piru|a bevéte|e, Vagy egy ftjves cígaretta e|szívása. Veszélyes az, amikor va|aki

ahhoz szokik hozzá, hogy az eredményekért nem ke|| megdoĺgoznia, mert
minden az ölébe hu||ik' A sport azért is fontos, mert azon keresztü| egy gyerek
megtanuIhatja, hogy ha va|amiben eredményt akar e|érnĺ, akkor ahhoz saját
munkájára ĺs szÜksége VanI Megtanu|ja, hogy bármí|yen sikerhez rengeteg
kĺtartásra és az akadá|yok leküzdésére van szükség'

A drogos életmódja szoges eĺlentétben á|| a sporto|ó é|etmódjáva|. A gyerekek
esetében az a céĺ, hogy a mozgásban keressenek öromöt és ne a

ká bĺtószerekben !



Tervezett edzések fe|épĺtései és heti rendszerességei:

Az edzések minden aIkalommal bemelegítésse| kezdődnek, hiszen a

bemelegítés rendkívtil fontos a későbbĺ eset|eges sérÜlések e|kerÜlése miatt. A

beme|egÍtés ĺdőtartama 1-5-20 perc. A bemelegítések után minden edzés

tartalmaz erősítő és kondĺcĺoná|ó, ál|óképesség fejlesztő gyakor|atokat, i|letve a

technikaĺ elemek gyakor|ását, tanulását, eset|eges Versenyre va|ó felkészítést.

Mĺnden edzés végén pedig kötelező a 1.0 perc nyújtás'

Edzőĺnk:
- Veres Áoĺm
- Jánosĺ Lász|ó

- ToInai Dávĺd
. Límbacher Róbert

Edzése k Hétfő Kedd Szerda CsÜtörtök Péntek Szombat Vasárnap

1L:00-

12:00

13:00-

15:0O

L8:00

Gyermek

Boksz

edzés

Gyermek

Boksz

edzés

Gyermek

Boksz

edzés

18:30-

19:00

FeInőtt

edzés

e|őtti

terepfutás

Felnőtt

edzés

e|őtti

tere pfutás

FeInőtt

edzés

előtti

terepfutás

FeInőťt

edzés

e|őBĺ

terepfutá s

FeInőtt

edzés

e|őtti

tere pfutás

L9:00-

2I:OO

Felnőtt

Thaibox

FeInőtt

Bo ksz

tozes

Felnőtt

Thaĺ boksz

edzés

FeInőtt

Boksz és

thaibox

edzés

FeInőťt

brazil jiu-

jĺtsu,

grappling,

ttilttd

edzés



Az edzések tervezett díja:

- 8. kerÜleti és ferencvárosĺ szurkoló gyermekek részére ĺngyenes 18 éves
korig.

- 8. kerü|etí fe|nőttek ľé-szere: 70i)Ft/a|ka|om

- 8. kerületi vá||aIkozások dolgozóinak 50% kedvezmény

- Egyesületĺ tagok részére: 700Ft/aIkaĺom, 5000Ft/hónap

- Más kerÜ|etekbőI érkezők' nem egyesÜletitagok részére: 1-000ft/aIkalom'

7000Ft/hónap

Tervezett éves/havĺ versenyeken való részvéteĺ:

- Harcosok Klubja versenysorozat (havonta)

- KÜzdeImekéjszakája Versenysorozat(havonta)

- Amatőr szurkc!ói küzdősport gá|a Versen,./ {é.ĺente i.2 aika|cĺ"nrna|)

- lzsó Mĺhály kempo emlékverseny (évente)

- Mikulás kupa - gyermek kempo Verseny (évente)

- Amatőr MMA magyar bajnokság Versenysorozat (havonta)

- Grapplĺng Bajnokság (havonta )

- GlobaI Grappling Gyakorló Versenyek (havonta)

- K-1Max versenysorozat (havonta)

- Thai-Top versenysorozat (havonta)
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Terueink 2015-re:

. A Józsefvárosi onkormányzaton keresztü| megkeresni az álta|ános és

kozépisko|ákat, hĺrdetve ezze| programunkat és iskolásokat toborozni,

megszerettetnÍ ve|tik a rendszeres sportolást, a boksz és a kĹilönboző

- ktjzdősportok szépségeit.

- Józsefváros Civi|város programjának támogatása, ebben aktívan való

részvéteI

- A Józsefuárosi onkormányzaton keresztÜl kerÜletĺ cégeknek torténő,

kedvezményes edzési Iehetőségek feIajánĺása

- Rendszeresen havonta 1. nyíĺtnap szervezése, me|y keretein be|Ül

Iehetőség Van az edzőkkel történő beszé|getésre, edzések megnézésére,

kipróbá|ására, edzésekkeI kapcsol.atos kérdések feltevésére

- Saját hon|ap kia|akítása, fo|yamatos frĺssÍtése az edzési lehetőségekkeĺ

- 8. kerü|eti és kü|önbcző ferenc,łárcsi szurko|ói média, újság, kerü|eti |ap

megkeresése, hĺrdetve ezzeI az edzési Iehetőségeket.



A Feľencvárosi Football Club 2014-1S-łis bajnoki évének szakmai
beszámolója

A Feľencvárosi Footbďl Club egyesület labdarűgÓ szakosńá|ya az elmťllt évben 6
koľosztály b an v ersenycztettc csapatai Í, a f0 I 4 ĺ | 5 -s bajnoki évben.

Ezek közott a csapatok kozott 4 korosztályban utánpótlás csapatok is szerepelnet rnégpedig

U14,U1'6, U18, Ul9 és U21 korosztályban ezen kívĹtl természetesen 2 felnőtt csapattď ĺs

reńdelkezunk melyek a BMLSZ l és BMLSZ4.ben versęnyeńek.

A |elgazo|t' versenyengedéIlyel rendelkező játékosok szÁnla is folyamatosan nÔvekszik'

jelenleg mintegy 100 fó' melyboi 60fő gyermek.

A VIIi. kenj]eti Losonci Teri Általanos jskolából 40fő az igazolt utanpótlásunkhoz tartozik

Edzések helye bérelt pályán tcirtént, a Népligeti spoftcenhumban, mely jelen|eg a

Ferencvárosĺ Torna Club tuI ajdona'

Edzések ideje: Heti 3 ďkalommal 1',5 -7 orźs edzés, illetve l meccsnap hétvégén.

^z0I4ĺf0l5-s 
évben 4 sportszakembertink kaphatott a munkájáért tiszteletdíjat!

Tisztelet díjat kaptak az e]m,Ú]t évben:

U1 8' U1 9, F,dzője. Bitó Tibor

Uf7 megbÍzott edzője. Csőke Gábor

Segéďedző: Katus Iývan

Kapusedzo: Détári Isťvan



Bitó Tiboĺ szakrnai bemutatkozój a:

Teljesen lcülsősként érkeztem ide, úgyhogy még csak most ismeĺkedek a csapattal. Eddig az

utánpótlásban dolgoztam a RAEC UI9.es csapaĹa męllen a BKV Előrénél dolgoztam.

Szerencsére Katus Isfvan nagyon sokat segÍt' (gy sokkal kÖruryebb képben lerní az

együttessel' Lesznek vá]tozások, szeretnénk posztra igazolni. Vannak tervek de konkét

neveket nem trrdok még mondarLi' tďán ezen a héten már |,etiszttnodik. De egy kozéppályást'

egy csatárt, valarnrnt egy kapust is szeretnénk hozľu' Az a terviink, hogy egy stabil 18.20 fos

kęretet alakítsuĺk ki ''

Détari István szakmai bemutatkozlja:

,,Kiskoromban nem ĺehetętt engem a labdától elszakítani, innęn indult a labdaĺugas iranti

szeretęt. Az első ilyen nagyobb sportesemćny a 1998. as VE} volt amit kÖvettem a TV.ben

Nagyon te1szettnekem, hogy a kapusok nevét annyiszoĺ bęmondtak, hogy arrnylszor mutaĹták

a védéseiket, és onnantól kezdve kapus akartam lenni' és még most is azéľt küzdök, hogy az

lehessek' Mindig ís szerettem voina kapusedzo lenni. Korábbĺ kapusedzĺĺímtől rengeteg

dolgot megtanultam, rengeteg foladatot magam is csináltam *ĺ, 
' 

természetesen nagyon jó

ęrr.es azha át tudod alni ezęket a dolgoka1. Az tény , hogy le$obb en azért állnak kapubą mert



nem akarnak futni' meg a grundon is úgy műkĺid<ltt' hory a dagi fíú all a kapuba. Ez hibas,

hiszen a kapusoknak is szükségęs a ťvikai erőnlét, mert peldául ha tovább bĺrod leveeővtl.

úgy a koncentľácíod is tovább fent tudod tartani, és akkor még nenr ĺs beszéltem a mentäits

ercinlétről Ami kímondottan minden edzéseni része az a kooľdinációval egybekötcĺ,

gimnasztikás bemelegítes, illętvę tęrmészetesen az ''iskolazás''. Meg van egy egyensulyt és

koncentľációt fejlesztő feladatom is, amit minden kapusommal csináltatok kortil és nemtől

fuggetlenril. ,,

A Feren'cváĺosi Football CIub egyesÜlet Kuzdősport szekciója az e|mu|t évben 30-40 fővel

mŕ.rkodott nem leÍgazoit formában és folyamatosan tartott edzések ćital- a sportolok és a

vers enyzcĺk szźlĺna is folyamatosan növeks zik'

Az edzesek helye egy bérelt teĺenrben tortént az V' kenllet Havas utca 4lc szám ďaťt.

Edzések ideje: heffőn, szerdán, csüttriÖkön 19:00-21.00 kÖzött Thaí-boksz edzés, kedden és

csütÖrtÖkon 19:00 és 21:00 koztlttBoksz edzés, péntekenként l9:00 és 2l:00 kozott MMA,

Grapling, Braz1l Jiutsi edzés, meiy edzések elott 30 perces teľep fi-rtás is volt.
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A'2o14lf015-s évben 4 sportszakember dolgozotĽ a sportolókkal és versenyzokkel, melyből

kapott tiszteletdíjď' a tÖbbj edző pedig ingyen foglalkozott a sportolókka|.

Vers envzö ínk f0 7 4 / 70 | 5 -b en:

Edzok: Ljmbacher Róbert' Veres Áaam' Hamodi omaĺ, Jánosi Jaszló,

Tisztelet díjat kapott: Limbacher Róbęrt

Az elmú|t évben aza]ábbi versenyeken vettünk részt:

IV' Szwko]ói Kuzdosport gila: 5 indutóbll 3 gyoďes

KĹizdelmek éjszakája'.3 indulóból 2 gyoztes

16.Kato Mihály emlékverseny II. _ 3 induló -f gyoztes

Harcosok Klubja Versenysorozat'14. - 3 indulóbó|2 gyoztes

Haĺcosook K-lubja Versenysorozat 15. - 3 indulóból l győztes

Haĺcosok Klubja Veĺse nysoro zat 16. - 4 indulóbóil 3 gyoúrcs

Haĺcosok Klubja Versenysoro zaÍ.11 . - 3 indulóból l győztes
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