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EGYÜTTMurooÉsl MEGÁLLAPoDÁS
egytészrő|: Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺózsefuáľosi Onkormányzat (székhely: 1082
Bp., Baross utca 63-67.; képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester; ađőszám:
|57357|5-f-4ftöľzsszźlma: 73571-5; bankszámlaszáma: 14100309-102139490 1 000006), továbbiakban: onkorm ány zat
másrészről: Magyaľ Testgyakortók Köre HI]NGÁRIA Football Club (székhely: t087 Budapest,
Salgótarjáni ift I2-|4., nyi|vántartási szám: 01-02-0006970, adőszám: 18153734-f-42,
képviseli: Jakobsen József klubigazgatő) továbbiakban: MTK Hungária FC
illetve:
Magyar Testgyakorlók Ktire Budapest (székhely: 1 087 Budapest Salgótarj ĺĺni
tlt I2-I4; nyilvántaľtási szźlm:01-02-0001500; adószám: 1980465|-2-42; képviseli:
Deutsch Péter), továbbiakban

MTK

(továbbiakban egyĹitt : Szerzo đoFelek) között.

Előzménvek

- A kazel harminc szakosztályt tômorítő MTK, illetve női labdarúgó szakosztályt tomÓrítő
MTK Hungária FC otthona, sikereinek kozponti helyszíne tobb mint ]00 éve a Józsefvárosban
található, ígl Szerződő Felek kozos társadalmi lrapcsolódása hosszú távra, és tobb szintre
tekint vissza.

- A kerület tanuló ifiúságának és felnőtt lakosságának a minőségi élsportba történő mind
naglobb szómban való beknpcsolódása és szórąkoztatása érdekében,fig,,elembe véve a

testnevelés és spoľt feladatairóĺ, a helyi testnevelés és sporttevékenység tómogatósáról szóló
20/2002. (V.24.) sz. onkormĺźnyzati rendeletben foglaltakat, Szerződő Felek az alábbiakban
óllapodnak meg:

Az eeyůittműködés keretében Szerződő Felek

a kiivetkezőket

vállaliák:

1. MTK

vźi|a|ja, hogy élősegítia józsefuárosi lakosság mind szélesebb ľétegének
ĺjsztönzését a sportolásra, a rekľeáció és az egészségmegórzéscéljából. Elosegíti az
egészséges,mozgás gazdag életmód iľanti igény felkeltését,az egé,szségmegőrzés
fonto s ságának elismeľéséreiľanyuló szemléletformálást.

2. MTK

véi|alja, hogy a hátrányos heIyzetűek, a nők, valamint a családok sportolási
lehetőségeit oly módontámogatja, hogy az onkormányzatta| előre egyeztetett igények és

időpontok aIapjánbiztosítja az
térítésmentesigénybevételét.
Ą
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5.

MTK sporttelepeinek területén lévő sportolási lehetőségek

MTK

vti|a|ja, hogy azon józsefuárosi iskolakban, ahol igény merÍil fel arra, hogy a
tanrendben szereplő testnevelés óľák szakmai koordináciőjában szakemberei segítséget
nýjtsanak, ott eIózetes egyeztetés alapján az MTK erľe térítésmentesenlehetőséget
biztosít.

MTK
MTK

egyhetes nyáľi, tehetségkutató sporttábort tart több spoľtág vonatkozásában az
üzemeltetésében lévő Lantos Mihály Sporttelepen. MTK vállaljalO fő hátranyos
helyzetu, szociálisan rászoruló józsefuárosi gyermeknek ingyenesen a nyáron
megrendezésre kenilő, egy hétig tartó sporľtáborban tcjľténő részvételtelőre egyeztetett
időpontban. MTK a tálbot időpontjáľó| ttljékońarja az onkormányzatot. onkormanyzat a
józsefvarosi iskolák ígazgatői munkaközosségét tájékońatjaaziđopontról, és továbbítja
MTK részéteazigazgatői munkaközösség á|ta|meghatározott jelentkezők adatait.

MTK Hungária FC vállalja, hogy a női labdarugó szakosztáIyautźnpőtlását elsődlegesen
a jőzsefvárosi spoľtoló, tehetséges gyermekek koztil vá|asztja ki. MTK váIla|ja, hogy a
többi spoľtágban kiemelkedően teljesítő gyermekek előný élveznek az adott sportág
szako sńtiyĺínak utanp őtlźs v źiasńása során.

MTK Hungaľia FC vállalja, hogy

6.

szakosńttly - nem kiemelt - női bajnoki-, és
kupaméľkőzésein 25 db. ingyen jegyet bocsát a keľületi iskolás gyermekek éslvagy
kísérőik rendelkezésére, melyek az igazgatói munkakĺĺzösségjavaslata alapján keľülnek
felhasználásľa.

7.

MTK váIla|ja,hogy az alábbí szakosztá|yok

a labdarúgó

nem kiemelt mérkőzésein szakosztályonként
20 đbingyen jegyet bocsát a jőzsefváĺosi családok és a felnőtt lakosság rendelkezésére,
melyek az onkormányzat áIta| meghatározott jelentkezési rendszerben keľülnek
felhasznáIásra.

a) kézíIabda (női),
b) kosarlabda (férťr),

c) kosárlabda (női),
8.

Az

onkoľmźnyzat vźiLa|ja, hogy az onkormányzat hivata|os újságjában, valamint
honlapjĺínrendszeresen kozzéteszi a 7. pontban meghatározott mérkőzések helyét és
idejét, a jelentkezés módját és kiválasztj a amérkozéseken részt vevőket.

9. MTK

Hungária FC vállalja, hogy a női labdarugő szakosńáIya általuk meghatźnozott
időpontban nyilvános edzéseket tart, melyen kizáĺő|ag a jőzsefvárosi lakosok vehetnek.
tésń., e|ozetes egyeztetés szerint.

10.

MTK vtilalja, hogy a
megjeleníti.

www.mtk.hu portálon támogatójaként aZ Önkormányzatot

11. onkormányzat eĺgeđéIyeziazMTK Hungária FC és MTK részéteJózsefuáros címeľének
hasznáIatźń támogatóként való felttintetés céljából az egyuttmukĺidési megállapodás
időtartamtĺra.

12.

13.

14.

15.

16.

MTK

vá||a|ja, hogy előzetes egyeńetés szeľint karate, taekwondo, illetve egyéb
harcművészetÍel foglalkozó szakosztáIyai tł|talmeghatźttozott időpontban olyan nyilvĺínos
edzéseket tart, melyen kiztĺrőIag a józsefuarosi lakosok vehetnek tészt, előzetes
egyeztetés szerint.

MTK

Hungária

FC

vá||a|ja,

hogy oĺtkormtnyzat á|ta|

źńadott molinót,
reklámeszközt minden hazai bajĺoki és kupamérkőzésen frekventált helyen megjeleníti,
és minden lehetséges fürumon népszerűsíti Józsefuárost.

MTK

vái|alja, hogy jelen szerzódés megkĺitésétkövetően az MTK-ba igazo|t,
MTK-ban tagsági jogviszonnyal és Budapest VIII. keľületben állandó lakóhellyel
rendelkező józsefuárosi spoľtoló 18 év alatti gyeľmekek számáta az a|aptagđlj mértékéből
50%okedvezménytbiztosítvalamennyiszakosztźt|yáravonatkozőan.

MTK

váIla|ja, hogy aktívan résń. vesz a keľülęti dľogstratégia megvalósításában, a
veszéIyeztetett és hátrĺĺnyoshe|yzetu gyeľmekek és fiatalok szerhasznáIattnak
megelőzését és csökkentését cé|zőkozosségi alapú tevékenységek végrehajtásában.

Az onkormźnyzatvá|Ia|ja,hogy azegyüttmúködés keretében az MTK és MTK Hungaľia
edzés lehetőséget biztosít a kerületi tanintézmények

FC női és férfi csapatainak

tornateľmében a tanintézmények szabad kapacitásĺĺnak fiiggvényében.

|7. Az MTK és MTK Hungária FC vállalja, hogy minden év februaľ 15. napjáig íľásban
beszámol az onkoľmźnyzatrészérejelen egyĺittmfüödési megállapodásban vállaltak
teljesüléséről.

18.

Jelen egytittmfüödési megállapodást

Szęrződó

hatá|ybalépésnapja az a|áírás napja.
19.

Felek hatźrozat|an időre kötik'

Jelen együttműkĺidési megállapodást bármely fél írásos nyi|atkozattxa|, 30
felmondási idővel, indokolás nélktil felmondhatj

a.

napos

20. Kapcsolattartók:

MTK' MTK Hungária FC részéről: Somogyi János

telefonszám:
emailcím:
onko ľman y zat r észéről : Rókus falvy - B o dor Ger gely
telefonszám: 459-2130
emailcím : bođorg@iozsefu aros.hu

Budapest, 2015. május,,.. .''

Magyar Testgyakorlók
Kłiľe Budapest

Budapest Főváľos VIII.
kerĺilet Jĺizsefuárosi

Onkoľmányzat

képviseletében

képviseletében

Dľ. Kocsis l{áté

Deutsch Péter

po1gármesteľ

MTK Hungáľia FĹ
képviseletében

Jakobsen József
Fedęzet: a

Pénztigyileg ellenj egyzem:

Páľis Gyulané
p érungy i ĺjgyo sztáIyv ezető
Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
dr. Kovács Gabľiella

a|jegyzó

címen Budapest, 2015.

