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Képviselő-testülete számár a

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti iilés időpontj a: f0|2, április 1 9.

Táľgy: Javaslat azBTC Spoľtsátor Pľogľamban való részvételľe

A napiľendet 4yÍ|t/zárt ülésen kell tőrgya|ni, a rende|etlp@! elfogadásához
egyszeľiĺ/4qlgĘllgľtszavazati?őbbségszĹikséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság vé|eményezi tr

Hatfuozati javas|atabizottságszálmálra: El

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottsáý Humĺánszolgá|Íatási BimtÍsźryjavasolja a Képviselő-
testĹiletnek az e|tĺteqesztés megtráĺgyalását.

Tĺsztelt Képvĺselő-testĺilet!

A Ferencvárosi Toľna Club (FTC) sportsátor kialakításának javaslatáxa| kereste meg a
Józsefuárosi Önkoľmán yzatot.
Az FTC a spoľtsátoľ kialakítrísát a 20I2/20|3-as TAo (Tórsasógi adóról és osztalékądóról
szóló 1996. évi LXĐ(I. törvéľly CAo tÓrvény) rendellrBzik a lónóny-csapatsportok
tómogatósának ađólredvezményérőĄ páiyáľ;aton keresztül kívánja megvalósítani. Az
adókedvezmény a látvány-csapatspoľt támogaüását biĺosító támogatási igazo|ás a|apján
vehető igénybe, melyet a igénybevételľe jogosult szewezet kérelmére a spoľtigazgatási szerv,
illetve a látvány-csapatsport oľszágos spoľtági szakszö'vetsége éi|ít ki a tervezett támogatással
érintett spoľtfej leszté si program j őv étbagy ása utan,
A spoľtsátoľnak és a kialakíüísi költségeknek egy részét az önkoľmányzatnak kell
finanszíroznią a kiiltségek másik részétpedigaz FTC Íinansziroznáaza|átbbiak szerint:
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TAo páůyánat Onkoľmányzati
Fĺnanszíľozás FTC

Spoľtsátoľ 7UYo r5% É%

A Spoľtsátoľ egyszeľi bekeľülésĺ ktiltségei

Nettó Bruttó
Sávlap készítése 1.900.000.- Ft 2.413.000.-Ft
Sátor készítése 12.000.000.-Fr 15.240.000.-Fr

oltöző kialakítĺása t2.759.997.-Ft 16.205.196.-Ft
Osszesen 26.659.997.-Ft 33.858.196.-Fr

A fentiek éľtelmében a kiiltsések azal.átbbiak szerint alakulnának:

A progľam költségvetése szerint atervezett önkoľmányzati önľész bľuttó 5.100.000.- Ft lenne.
A fedezetet a pontos összeg ismeretében terjesztjiik a Képviselő-testi.ilet elé. Javaslom, hogy a
program elfogadásáig az źitalrános tartalékból és polgáľmesteri saját keľetből keľĹiljiin
cé|tarta|ék,ła 5.100e Ft az önrész biztosítźsára.

A20l2l20l3-as TAo páiyazat leadási hatrĺrideje: 201.2. á.pri|is30.
A program megvalósulásának feltétele az, Ilogy az FTC elnyeľje a 2012/20l3.as TAo
pźiyáľ;atot.
A spoľtsátor a Józsefuárosi onkorményzat fenntaľtásában míĺködő Vajda Péter Enek-zenei
Altalános és Spoľtiskola udvarán valósulna meg. Az intézmény egyetért a Progĺam céljaival,
annak megvalósításával.

TAo pályázat onkormányzati
Finanszíľozás

FTC

Sportsátoľ 70o/o r5% I5o/o

Br. 23.800.00.-Ft Br. 5.100.000.-Ft Br. 5. I 00.000.-Ft

tizemeltetésĺ kłiltségek évente

Nettó Bľuttó
F'elállítás/lebontás 700.000.-Ft 889.000.-Ft

oľzés. felüwelet (8 hónap) 800.000.-Ft 1.016.000.-Ft
Rezsiköltsés 2.500.000.-Ft 3.125.000.-Ft
Evi ässzes 4.000.000.-Ft 5.030.000.-Ft

T erv ezett bevételek évente

PesszĺmáIis (8.000.- Ft
óradíj

Reális ( 9.000.- Ft
óľadíj)

optĺmális
(10.000.- Fr

óľadíi)
FTC ingyenes

pályahasználata (napĺ 4
óra)

5.120.000.-Ft 5.760.000.-Fr 6.400.000.-Ft

Béľbeadás (napĺ 4 ĺira) 5.120.000.-Ft 5.760.000.-Ft 6.400.000.-Ft

Osszesen 10.240.000.-Ft 11.520.000.-Ft 12.800.000.-Ft



A Magyaľoľszághe|yi önkoľmányzataiľól szóló 2011. évi CLXxxx. töľvény rendelkezése szerint az
ĺíltalĺános iskolai nevelés-oktatás 20|3. januaľ 01-től nem ktitęlezó feladata a kerületi
tinkormányzatnak. Ez időponttól az át||am gondoskodik a feladat ellátásáról. Miutrán az iskolák
áúadősáľnakrész\etei még nem ismeľtek, az onkormányzatafetlrŃartĺĺsrą üzemeltetésre 2013. januĺír 1-

től nem tud garanciát vállalni.

Az onkoľmźnyzat költségvetésének módosítása a |9/2009.(v.06.) önkoľmányzati rende|et |.
mellékletének 16. pontja alapján a minősített szavazaÍtöbbséget igénylő kéľdés, a kiiltségvetés
módosítrása a képviselő.testtilet át nem ruházhatő hatáskörébe tartozik, figyelemmel az ow. t0.$ (l)
bekezdése d) pontjában foglaltakľa.

Kérem a Tisztelt Képviselĺí.testĺilettol aza|źlbbihatźroz'ati javaslat elfogadását.

HłrÁnozłľr JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:
l. az ,,FTC Spoľtsátoľ Pľogľamjĺának'' céljaival egyetéľt és támogatja a program megvalósulĺását a

Vajda Péter Enek-zenei Altalrános és Spoľtiskola udvaľán, amennyiben azFTC af0|2l20|3-as
TAo évben tarsasági adó kedvezményben részesül azza| akikötéssel, hogy az onkoľmányzat a
Spoľtsátor progľam fenrltartására, üzemeltetésére 2013. januźĺr 1.tő| nem tud garanciźú vállalni,

2. az |. pont alapján felkéľi a PolgĺármesteÍt az elĺíterjesztés l. sz. mellékletét képezo
e gyiittműktidési s zrándékn y i|atkozat a|áĺir ásétr a,

3. az |. pontban foglalt Program vrárható önkormiĺnyzati önĺész biztosítása érdekében az
onkormĺányzat kiadrás l1l07-01 cím mtĺködési általános és céltartalékon belül az áita|źlnos
tartalék e|őirányzatát 2000,0 e Ft-tal, a polgráľmesteri saját keret előirárryzatźú 3.100,e Ft-ta|
csökkenti és ezze| egyidejűleg ugyan ezen címen belü| az FTC Sportsátor céltaľtalék
e|őirźnyzatźt, képviselő-testtileti hatáskörrel megemeli 5. 1 00,0 Ft-tal,

4. felkéri a polgiármesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat az önkoľmĺányzat kiiltségvetésének
módosítrásánál vegye fi gyelembe,

5. felkéri a polgĺírmestert, hogy a páIyězat elbírálĺísĺínak eľedményéról tájékoaassa a Képviselő.
testiiletet és an' kiivetően a FTC-vel való együttmfüiidési szándékźlrő| szćiő előterjesztést
terjessze a Képviselő-testĺilet elé.

Felelős:
Hatáľido:

A diĺntés végľehajtását végző
Intézményfelügyeleti lľoda

Budapest, 2012. áprilris 19,

Töľvényességi e| lenorzés :

Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásábł|z
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aljegyzo

polgáľmester
1. pont esetében 20|2. ápn|is |9.
2, pont esetében 2012. átpn|is 25.
3-4. pont esetében a kiiltségvetési rendelet következő módosíĺása
5. pont: a képviselő-testület 20l2. júniusi elő ülése

szer.vezeti egység: HumĺĺnszolgźL|taÍźľii Ügyosztály
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l. számű melléklet

E gyüttm íĺ kii dési Szán dé kn y i|atkozat

Alulírott dr. Kocsis Máté polgármesteľ a Budapest Főváros VIII' keľiilet Józsefoárosi
Onkormányzat képviseletében eljáľva nyilatkozom, hogy a Feľencváľosi Toma Club
Spoľtsátor Pľogľamját megismerttik, céljaival egyetéľtiink és tímogatjuk.

A kerületi szintti megvalósításban az Feľencvárosi Toľna Clubbal az a|ábbi módon kívánunk
egytittműködni:

Amennyiben a Ferencvárosi Torna Club a 20I2l20|3-as TAo évben, tĺĺrsa*ígi adó
kedvezményben részesül, a Spoľtsátor Program megvalósítása érdekében a Józsefuárosi
onkoľmányzat Képviselő.testĺilete elé terjesztem a Vajda Péteľ Ének-zenei Általános és
Sportiskola udvaľán megvalósítandó fejlesztési kiiltségvetési foľrás biztositására irányuló
javaslatot.

Budapest, 2012. ápri|is

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefu árosi onkoľmányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgármester


