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Képvĺselő-testĺilet e számára

Előteľjesztő: Zentai oszkdr képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontja 20|1. november 3. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat Beľjozkin Anton spoľtolĺó tálmogatására

A napiľendet gy|klzaÍt ülésen kell tárgya|ni, a határozat/rendelet elfogadásĺíhoz
egyszeľrĺ/ldnlĺqíle'!! szav azat1obbség szükséges
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi tr ,/
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźr ozati j av aslat a bizot{ság szttmfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottsáý Humánszolgźitatźsi Bizottsźryjavasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|óteriesztés mestársyalását.

Tisztelt Képviselő.testůilet!

Berjozkin Anton, vívó és kerületi lakos, levélben fordult önkormányzatvÍ7k<hoz, melyben
50.000 forintos támogatást kér az orosz válogatottal kĺizös edzotáborban való részvéte|éhez,
melynek időpontja: 20Il. november-december, illetve 20l2.januĺáľ. A kért támogatástutazási
költségeinek feđezésére kívánj a foľdítani.

Berjozkin Anton többszörös magyar bajnok, a magyar olimpiai keret tagja. (|. számil
melléklet) Többek kĺizĺitt 2005-ben felnőtt világkupĺĺn egyéni 2. he|yezést, 2008-ban felnőtt
Európa Bajnokságon csapatban 6. helyezést,2009 egyéni Európa Bajnokságon 14. helyezést
éľt el.

,,A Józsefuiírosban mfüĺjđő önszerveződő közösségek, továbbá múvészek és sportolók
páIyázati támogatásárőI,, sző|ő 22l20I1. (IV.12.) szźmń önkoľmanyzati rende|et a\apjźn
pá|yźnat keľült kiírásra a sportszervezetek és spoľtolók részére.
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A pá|yźnat elbíľálása a Humánszolgáltatási Bizottság 97312011. (IX.28.) számt hatfuozata
szeľinti javaslat a|apján megtĺiľtént, de a 20||. évre elfogadott 1 millió forintos keret nem
került teljes egészében felhaszĺáIásra. A maľadvány 50.000 Ft.

MivelBerjozkin Anton keľĹiletiink jó hírét nemzetkozi szinten is képviselheti, ezértjavaslom,
hogy tĺámogassuk részvéte|ét 50'000 Fttal.

A helyi ĺinkormányzatohőI szóló 1990. évi LXV. törvény 8. $ (1) bekezdése szerinti gyeľmek
és ifiúsági, kĺjzművelődési feladatkĺjrben eljárva és a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti
és Mfüödésí Szabályairól szóló 1912009. (V.06.) számu önkormányzati rendeletLl. fejezet 4.

$ (4) bekezdés szerinti hatáskĺjrben a fedezetet a Józsefuárosi Önkoľmányzat és a
Polgĺĺrmesteri Hivatal 11.107-01-es cím sportszervezetek, sportolók működési céltaľtalék
előír źny zatáb ó l való átcs op oľto sítás s al b izto sítj uk.
A támo gatźlsi szeruő đés terv ęzetét a 2. szźtmtĺ me l lékl et tartalmazza.

Kéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.

H,ł.rÁnoz,ą.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. támogatja Berjozkin Anton részvételét az orosz vívóválogatottal
50.000 forinttal.

2. A Józsefuárosi onkormáĺyzat és a Polgármesteľi Hivatal
spoľtszerve zetek, spoľtolók működési céltartalék e|őirźnyzatát 5 0. 000
ezze| egyidejríleg a 11.105-ĺjs cím mfüödésre átadott pénzeszkoz
forinttal megemeli.

Budapest, 20II. októbeľ 24.

k<jzös edzőtźtborban

11.107-01-es cím
forinttal csökkenti és
e|oirányzatát 50.000

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatźľozatban foglaltakat az ĺjnkormźnyzat koltségvetésének
k<ivetkező módosításakor vegye fi gyelembe.

4. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletétképező támogatási szeruodés alźńrására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 1-2. pont esetében: 2011. november 3.

3. pont ęsętében: 20I| . decembeľ 31.
4. pont esetében: 201I. novembeľ 15.

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: 1. és 4. pont esetében
Humánszolgáltatási Ügyosztály, 2-3. pont esetében Pénzĺigyĺ Ügyosztály
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Zentai Oszkár
képviselő
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1. számú melléklet

ffiffi
Igazolás

ĺ\ Mag-""aľ VÍr'ti Szcĺv'eĺség igazolja, hogy Be rjozkin Anton (l980. l'0. 20.' Leningľid) az
ĺvĺTK vívĺiszakoszĺályrinah a veľsenyz-oje. fblnĺĺĺt fěľĺi tiir tllinpia '.B'' kcľct ĺagja.

Budapest'20lĺ- |0. |9. 1l:\** ĺ,
ł ąé:*:\ |
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f, szźlmí melléklet

Támogatásĺ szeľződés

amely létrejött egyrészto| a

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľm ányzat
(székhely: 1082 Budapest, Baross u, 63-67.)
(képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester)
(a továbbiakban : Tómogató),

másľészről a

Beľjozkin Anton
(a továbbiakban : Támogatott)

A Támogatott adatai: Berj ozkin Anton
Sztiletési hely, idő:
Edesanyja neve: ..
Lakóhely:
Adőigazgatźtsi azonosító száma:
Taj száma:
B ankszámla száma és szttm|av ezető
Pénzintézetének neve:

- együttesen: Felek - között az a|ábbiak szerint rész|etezętt tartalommal:

1. A támogatás célja

oroszországi edzőtáborban való részvétel utazási költségeinek támogatása.

2.Támogatott feladata
2.|. Támogatott felađata részt venni oľoszországi edzőtáborban vívás spoľtágban, tőr

fegyvernemben.

2.2, Támogatott köteles a 2.1. pontban foglalt feladatokat 20If . februźr I. napjáig megvalósítani.

3. A támogatás foľmájao tisszege, foľľása

3.1. Támogató a jelen szerződés keretén belül 50.000,-Ft, azaz ötvenezeľ forint trámogatást nyújt a
Támogatott részére. A támogatźls személyi jövedelemadó és járulék fizetési kĺjtelezettséget von
maga után.

3.2. Atámogatás formája: vissza nem térítendotámogatźs.

3.3. A támogatás forrása: a Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat f01I. évi
költségvetéséro| sző|ő 9/201I. (II.21.) önkormányzati rendelettel elfogadott kĺiltségvetésében
elkülönített, 1 1 - 1 05 -ös cím működésľe átadott pénzeszkóz e|őirányzat.

3.4, Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatározotttámogatálsi összeg a rendelkezésére áll.

3.5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a megvalósíüás során esetlegesen felmerülő több|etköltség a
Támogatottat terheli.



4. A támogatás folyósításának mĺódja

4.I. A Támogató atźłmogatástpénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerzódésbevezető
rendelkezései kĺjrében megadott bankszámla számára, egy osszegben a jelen szeľzódés
a|áírásátó| szźtmitott 15 napon belül.

5. Kapcsolattaľtás, együttműködés

5.1. A Felek a szerződésszerĺĺ teljesítés elősegítése érdekében egytitľműködni kötelesek, melynek
éľdekében az a|ábbi kapcsolattaľtó személyeket j elöl ik ki :

Támogató képviseletében:
Név: Bodoľ Gergely
Telefon: + 36 11459-2130
E-mail cím: bodoľg@jozsefuaros.hu

Támogatott képviseletében:
Név: Berjozkin Anton
Telefon:+36.
E-mail cím: ...

6. A támogatás felhasználásnak feltételei' elszámolási kötelezettség

6.|. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizźtrő|ag a szeruódésben meghatározott cé|ra
hasznźůhatja fel, abbóltovábbi más támogatást nem nyújthat.

6.2. A tźłmogatás felhasznál ásźtnak

Kezdő időpontja: a szerződéskötés időpontja

Végső határideje: 20If . február I.

A felhasználást dokumentźĺ|ő szźłm|ák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

6.3. A támogatási cisszeg felhasználása tekintetében elszámolható minden olyan költség, amely
közvetlenül a Támogatott jelen a szerzódés szeľint megvalósítandó feladat végrehajtźsźhoz
kapcsolódik.

6'4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a szerződés alapján elszámolási kötelezettségge| tartozik a
Támogató felé a támogatásnak a szerzódésben foglalt célja szerinti felhaszná|ásárő| _ a
számvitelről szóló törvény fe|bata|mazása a|apján kiadott kormányrendelet rendelkezéseinek
megfelelően _ szźtmlák, egyéb dokumentumok (fényképek, jelenléti ív, kiadmány stb.),
legkésőbb 20|2. március 14. napjźig a Polgármester felé. A teljesítés igazo|ására a Polgáľmester
jogosult azza|,hogy az e|számo|ás felülvizsgá'|atát a Humánszolgá|tatásiLJgyosztá|y végzi.

6,5. Támogatott a 6.4. pontban foglalt elszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles aTámogatő
báľmely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladatai
teljesítéséről.

7. A támogatás felhasználásának ellenőľzése

7.I' Atámogatźts rendeltetésszera, cé|iráĺyos felhasználásának elszámolását Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzat Po|gármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztálya
ellenőrzi.

7.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a felhasmálással és az e||enőrzéssel összefiiggő,
jogszabá|yban előíľt és a szerződésben vállalt kötelezettségek megszegése esetén a vissza nem
térítendő támogatás formájában nyujtott támogatás összegét a mindenkori jegybanki
alapkamattal emelten (Ptk. 2 3 2. $ (2)) tartozik vi sszafi zetni.



,7.3. A Támogató egyoldalú nyi|atkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, illetve a

támogatást visszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek köztil legalább egy
bekövetkezik:

- ha hitęlt éľdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szakmai, pénn)gyi
tarta|mźúérdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott azigéĺy|és benýjtásakor,
- ha a támogatást részben vagy egészben nem a Támogatott hasznźůtafel,
- ha a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- ha a Támogatott az e|szämo|ási kötelezettségét a jelen szerzódésben megjelölt határidőig nem
teljesíti,

Támogatott tudomásul veszi, hogy a fenti feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén a
tudomás sze r zéstó| számitott két év i g kizárhatő a tám o gatások rendszeréből'

7.4. Amennyiben a Támogatott nem tudja teljesíteni a je|en szerződésben vállalt kötelezettségeit,
köteles 15 napon belül a Támogató felé bejelenteni.

8. Egyéb kikötések

8.1. A Támogatott kijelenti, hogy a támogatási igénnyel kapcsolatban a Támogató képviselőivel
közölt adatok, információk és dokumentumok teljes köľiĺek, valódiak és hitelesek.

8.2. Felek rögzítik, hogy a je|en szerzőđésben nem szabályozott kérdésekben az éů|amhánańásról
sző|ő |99f. évi XXXMII. törvény (Aht.), a Magyar Köztáľsaság Polgári Törvénykönyvérő|
sző|ő 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az źů|amháztartás működési rendjéről sző|ő 29212009'
(XII.19.) Korm. rendelet és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezései iĺányadóak.

8.3' Felek a szeruóđést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják és képviselőik
útján helybenhagyő|ag a|éńrják. Jelen szerződés 3 szĺlmozott oldalból áll és 3 példányban
készült'

Budapest, 2011.

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefu áľosi onkormányzat

képviseletében

Dr. Kocsis Máté

polgáľmester

Támogató

Ellenjegyzem:

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő a|jegy zo

Beľjozkin Anton

Támogatott


