
Écl

Budapest Józsefuáľosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testület e számőĺľ a

Előterjesztő: đr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testĺileti ülés időpontj a: 2073.június 05. | ...... sz. 
''up'Ľ''d

Táľgy: Javaslat az FTC KézíIabda Nonpľofit Kft-vel kötendő trĺmogatási szerzódés

meskötésére

A napiľendet nýlt tilésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség

szükséges.

ErirÉszÍro sZERVEZETI EGYSÉG (rĺÉv, szIGNó): VÁnosľgnBszľÉsl És

ÜcyoszrÁry, FoÉpÍľÉszl Inoon. Ň\)
KÉszÍľgrľp : IvÁľyl GyÓNcyvÉn

PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉľYnl, lcĺ,zore's: ą-^V-,ĺĄ k U.^ l p w ,.4-Í

Jocr roNľąon: |nüÁ'}.

BpľgnrBszľÉsRE ALKALMAs :

poÉpÍľBszl

vr-'J'
\t

.,-"ś \
RnĺÁxEoľ'ĺł

lgcyz,ő

Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Határozatí jav as|at a bizottság. száff|źIr a..

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az

előteri esztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő.testĺĺlet!

t.
A Képviselő-testĹilet a |47l20|2.GV.19.) szźlmíhatźlrozatźnak 1 . pontjában úgy döntött, hogy

azFTC Sportsátoľ Progľamjának (a továbbiakban: Program) céljaival egyetért és tźtmogatja a

program megvalósulaśat a Vajda Péter Ének-zeneí Altalános és Spoľtiskola udvarán,

amennýben az FTC a 2}|2l2013-as TAo évben tarsasági adó kedvezményben részesül. A
hivatkozott hatźrozat 3. pontjában a Képviselő-testĺilet úgy döntĺitt, hogy 5.100 e Ft-ot biztosít
a Program várható ĺinkoľmanyzati önľésze érdekében. Az együttmfüödési
sz łínd ékný |atkozatot a F el ek 20 12. áprili s 24 - én a|áírttk.
A Képviselő-testĺilet a f73l20I2.(VII.19.) számú határozatának 5. pontjában döntötĹ anőI,
hogy a Programhoz kapcsolódő tźtmogattlsi szerződést ki kell dolgozni.
A 2013. évi költségvetésről szóIő 2O|3. május 8-i módosításakor a Képviselő-testiilet
megerősítette, hogy a Program megvalósításźthoz szükséges fedezetet teljes egészében

bíztosítja.
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Az FTC a Magyar Kézilabda Szovetség 2012. novembeľ 30-án kelt hatarozatát, melyben
jővtĺhagýaa Programot (ügyszáma: SPT314/2012.),hivatalosan 20t3. május zz-énjuttatta el
az onkormźnyzatrészérę azza| akéréssel, hogy szeretné atámogatási összeget lehívni. Ennek
feltétele azoĺban atźmogatásí szerződés megkĺitése, melynek tervęzete az előterjesztés 1. sz,

melléklete.
A Magyarország helý önkormanyzatairól sző|o 2011. évi CLXXXIX. torvény 42. 5 4. pontja
szerint a Képviselő-testĹilet át nem n;ŕrźľ;hatő hatáskörébe l.artozik az źt||aĺllhaztaľtáson kívülre
foľľás źltadźsa,igy az FTC Kézilabdaszövetség NonproÍit KÍt. támogatása is.

il.
A Képviselő-testtilet a 2I0l20|2. (VI.21.) szźmlű határozattnak 7. pontjában a Program
keretein belül, a Vajda Péteľ Ének-zeĺei Általanos és Sportiskola spoľtudvarának lefedésére
szolgáló sportsátor tervezési díja címen az elózólreg biztosított 5.100 eFt-ból 2.603 ęFt.ot
elkĹilonített. A közbeszerzésí ffiékJ;ratárt elnem érőbeszerzési eljárás lefolýatását követően _
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 83012012. (VII.04.) szźlm.úhatározata a|apján - a
tervezési szerzođés a Hoľváth és társa Kft-vel (székhely: 5300 Kaľcag, Madarasi út 31 .) 2012.
július 1 l-én alźńrźsrakeľĹilt, ateruezésidíj 1.450eFt + AFA.

A 273120|2. (V[.19.) számú hatźlrozatźban a Képviselő-testtilet meghozta a spoľtsátor
felállításával kapcsolatos szükséges tulajdonosi döntéseket. Tervező azeĺgedé|yezési terveket
2012.jú1ius |6-źnleszźi|itotta, aközmu engedélyek beszeľzése érdekében intézkedés történt.

2Ot2. november 10-én a rocĺz ZÍt-to| étkezett egy közműnýIatkozat arra voĺatkozőan,
hogy a tervek a\apján igényelt gźzmeĺlrlýség nem haladja meg a korábban biztosított
113m3/ľr-t, ezéľt csatlakozási szerződés megkötésére csak abban az esetben lesz szükség,ha a
gźlzigerry ezt megha|adja. A F}GAZ zrt. a tervdokumentációt ,,felülvizsgálta és azt
ki vitel ezésre alkalmasn ak', tartotta.
A Csatoľnázási Miĺvek aszo|gá|tatőihozzź|źnilásti20|2. december 3-źlĺmegadta.

A 2013. március 7-i bejĺĺráson jelezte a kivitelező, hogy arÓcĺz új, nagyobb teljesítményu
méroőrátk felszerelését, illetve az iskola konyháját ellátó gámezeték terveinek benýjtását
kéri, mivel ez utóbbi a szo|gá|tatő adatbtr;ísáhan nem szerepel. Az udvaľlefedéshez
kapcsolóđó közműtervezés tervezési területe eľedetileg eÍTe a gázvezeték-szakaszra nem
terjedt ki, mivel ezt az onkormányzat, az Iskola és a Tervező is meglévőként kezelte. A 2009.

évĹen történt meg a Vajda Péter Ének-zenei Általrános és Sportiskola konyhájanak felújítása,
ekkor azonban csak a viz-, csatorna- és elektromos vezetékek cseréje történt meg' a

kivitelezés a meglévő gźzvezetéket nem éľintette. A problémás vezeték az a|&oi tervezo,
illetve a múszaki ellenőr (Kisfalu Kft') nýlatkozata szennt is már |étezett, azonban koľábbi
dokumentáció sem az onkormtnyzat, sem aZ Iskola, sem a Kisfalu Kft., sem az RFV Kft.,
sem a rocnz Zrt. terveíközott nem található.

Aĺrnak érdekében, hogy sportudvaľ lefedését szolgáló sátor iizemszeríĺen mfüödni tudjon, a
pľoblémás gźzvezeték terveit szükséges elkészíttetni és arra a közműengedélý be kell
szerezĺi. Javaslom, hogy a sáúor tervezőjével kötött szeruóđés kerüljön módosításra ezen ij
tervezői feladat kiegészítésével, és atewezó,i díj összege 160 e Ft+AFA <isszeggel kertiljon
megemelésľe, mely magában fog1a1.50 e Ft+AFA a hatósági eljarási díjat.
A pénzbeli ttmogatéts összege részben a miiködési cé|tartalékoĺ 2.497,0 e Ft összegben,

részben a 11601 cím felhalmozási e|őirtnyzaton 558,3 e Ft ĺisszegben biztosított.
A tervezési szerződésmódosításán aktervezete az e|oterjesztés 2. sz. melléklete.

A költségvetés módosítása az önkormányzat 20|3. évi költségvetéséről szo|ő 9120|3. (II.22.)

önkormanyzati rendelet alapjána Képviselő-testiilet át nem ruházhatő hatásköľébetartoz1k.



Kéľem az a|ábbi határ ozati j ava s l at elfo gadás át.

HłľÁnoz,ą.TI JAvAsLAT

A Képvĺselő.testület úgy dłint hogy

I, azFTC Kézilabdaspoľt Nonprofit Kft. (székhely: 1091 Budapest, Üllői ü |29.) részére az
FTC Sportsátor Program megvalósításához vissza nem térítendő 5.100.000 Ft összegú
támogatást ĺyĄt az előterjesztés l' számú mellékletét képező támogatási szerződés szerinti
taľtalommal.

2. ahatározat 1. pontja a\ap1áĺ felkéľi a Polgármestert a támogatási szerzőđés a|áitásfua,

3. az onkormźnyzat és a Horváth és Társa Tewező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel
(székhely: 5300 Karcag, Madaľasi út 31.) kötött tervezési szerzodést módosítja az

előterjeszté s 2. szźmlű mellékletét képező taľtalommal.

4. ahatźlrozat3. pontja alapján felkéri a Polgáľmestert a tervezési szeruóďés módosításĺĺnak
a|źńrástra,

5. a hataľozat |. és 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím
mfüödési cél és általanos taľtalékon belül az FTC sportsátoľ önként vállalt feladat

e!óirźnyzatárőI2.497,0 e Ft-ot, a kiadás 11601 cím Vajđa Péter u-i sportsátor önként véilatt
feladat felhalmozási e\óirźnyzatárő| 558,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím
felhalmozási célú átadott pélueszkoz e|óírźnyzatźlra az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.
Vajda Péter Ének-zenei Altalanos és Sportiskola udvarán létesített spoľtsátoľ program

tźlmogatása címén.

6. felkéri a Polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló önkormanyzati rendelet következő
módosításán źi a hatźlr ozat 5. pontj ában fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: 1.-5. pontok esetén }}I3.június 05.

6. pont esetén a költségvetésről szóló önkormźnyzati rendelet következő
módosítása, legkésőbb 20|3. december 3 1.

A diintés végrehajtását végző szeľvezeti
Ügyosztály, Pénzĺigyi Ügyosztály

Budapest, 2013. május 30.

egység: Váľosfejlesztési és F.őépítészi

polgáľmesteľ
Torvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbizálsából

/ĺ r}ť/ľdĺ
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]' számú melléklet

ľÁuocĺ.TÁsl sZERZoDÉS
FTC Spoľtsátoľ Program megvalósításáľa

amely létrejött egyrésnó| a
B uĺIapes t Főváľos VIII. keľĺilct Jrízscfv árrrsi Onkuľ ĺľrány z:at
Adószám: | 57 3 57 I 5 -2-42
Törzsszźlma:.735715
Statisztikai szźn: I 57 357 15 -8411 -32 1 -0 1

Bankszámlaszám : 1 4 1 00 309 -I 0213949-0 1 000006
Szélĺüelye: 1082 Budapest' Baľoss u.63-6.].
Képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ
(a továbbiakban : on koľm áłny zat),

mźstészrőI az
FTC Kézilabdaspoľt Nonpľofit Kft.
Székhelye: 1091 Budapest, Ullői í|tI29.
Nyilvántartási száma: 01 -09.699203
Adószáma: 1 27 00824-2-43
Képviseli: Kökény Beatńx és Jeney Zsolt Ákos ugyvezetők
(a továbbiakban: FTC)
együttesen mint Felek között alulírott helyen és napon, az a|ttbbi feltételek mellett.

Előzmény

Felek rögzíti!, hogy az onkormźnyzat Képviselőtestülete a I47l20I2. (IV'19.) szźlmt határozata
a|apján, az onkorményzat az FTC Sportsátor Pľogramjának (a továbbiakban: Progľam) céljaival
egyetért és támogatja a program megvalósulását a Vajda Péter Enek-zęnęi Altalános és Spoľtiskola
udvarán, amennýben azFTC a201'2l20l3-as TAo évben tiáľsasági adó kedvezményben részesül.

Fe|ek az együttműködési szándéknyilatkozatot 2012. tryn|is 24-én aláirták. A Magyar Kézilabda
Szövetség a Programot, sPT 3 I 4 l 20 1 2. ijgy számon j óváhagýa'

Felek fentíekre tekintetteIaz aIźtbbi támogatási szerződést kötik.

I. A'szerződés táľgya

1.) Az onkormányzat azFTC részére vissza nem téľítendő támogatást nýjt, azFTC á|ta| a társasági
adókedvezmény keľetében megpályázott ,,FTC Sportsátoľ Program'' megvalósításához szĺikséges
önĺész biztosításához.

2.) AZ FTC a támogatást=elfogadja, és saját felelősségére vźůl'a|ja a pá|yázatban foglalt Progľam
végľehajtását

II. A fejlesztési támogatás tisszege

1.) Önkormányzatvá||a|ja,hogy az FTC részére a Program Pegvalósításához sziikséges önrész 50%-
ának megfelelő összegu, azaz 5.100.000,- Ft, (azaz otmillió-egyszázezer fori"Đ vissza nem
térítendő támogatást nyúj t.

2.) FTC tudomásul veszi, hogy onkoĺĺrányzat a Pľogľam megvalósulásához szükséges
tervdokumentáciőkat a támogatźlsi összeg terhére elkészítteti, összesen 2.044.700 Ft, azaz
Kettőmi llió -ne gyvennég y ezerhétszáz f onnt értékben.

3.) Fenti rendelkezések alapjrán az FTC részére ténylegesen folyósítandó támogatási összeg
3'055.300,- Ft, azaz Haľommillió-ötvenötez erhfuomsztn foľint.
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1.)

III. A Pľogľam megvalósításával kapcsolatos ľendelkezések

Felek rögzítik, hogy a Program részétképezi a Budapest, VIII. kerÍilet Vajda Péter u. 25.3I. szám
alatti (hrsz: 38603i1), Vajda Péter Enek-zenei és Sportiskola (a továbbiakban: Iskola) udvarán a

meglévő sportpálya hőlégt-aľtásos sátorral való lefedése és az ehhez kapcsolódó kiszolgáIó
létesítmények elhelyezése azza|, hogy azok a megépítésüktől számított 15 évig az FTC
tulaj donában maradnak.
Felek rögzítik, hogy az FTC a beruhĺŁással létrehozott, beépített valamennyí vagyonelemet,
valamint eszközkészletet a 15 évet követően köteles térítésmentesen az onkormányzat
tulajdonába ađní.
onkormanyzat,miĺt az Iskola telkének és épületének tulajdonosa bozzájáruI abhoz, hogy a trI.l.)
pont szerinti beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás izembe
helyezését kđvető 30 napon belül - aMagyat Allam javtra az ingatlan.nýlvantaľtásba az FTC
által igénybe vett és a trI.l.) pont szerinti beruházásra igazoItan ráfordított adókedvezmény
mértékéig jelzá|ogtrogkerüljön bejegyzésre a támogatási cél megvalósításának biztosítékául.
Felek rögzítik, hogy az III.1.) pont szerint megvalósuló sportsátor jövőbeni üzemeltetésére,
haszrrosítására az tnkonĺlányzat nyíIt pźiyázati felhívás tesz kozzé, mely kötelező elemként
tarta|mazza, hogy a pźiyázat nyertesének alapfeltételként vállalnia kell a létesítmény
fenntartásának valameĺuryi az Iskola és az FTC létesítményhaszntiatétra is eső (kiilönmért és

továbbszámlázott) költségét. A páIyázati felhívás tartalmazza, hogy a pźiyázĆ: ajźnlatát a piaci
alapú hasznosítási időszak ellenértékére.
Felek rögzítik, hogy a III.I.) pont szerinti sátor a Progľam ideje alatt el nem bontható, át nem
helyezhető, át nem alakítható, kivéve, ha a Felek aŁlhoz előzetesen és együttesen, kiilön
megállapodásbanahhozközösenhozzájttralĺak.
Felek megállapodnak abban, hogy a sportpálya építését követően a III.1.) pont szerinti sátor
karbantartásttva|, valamint az eszközkészlet ..pótlásával, cseĘéve| jtró kötelezettségek és

költségek a garanciális javítások kivételével az UzemeItetőt terhelik.

Iv. A fej|esztési támogatás folyósításának hatáľĺdeje, módja, feltételei

FTC tudomásulveszi, hogy onkormźnyzata jelen szęrzodés szerinti támogatási ĺisszeget, azFTC
alábbi il vezetett bank

vállalja, hogy a II.3.) pont tĺámogatást egy összegben, a szerződés

2.)

3.)

4.)

s.)

1.)

2.) Az

3.)

4.)

s.)

6.)

1.)

2.)

3.)

alźfuźsźlt követő 3 napon beltil átutalja.

FTC kijelenti, hogy a szerzodés aláírásának időpontjában egyéb korábbi támogatásból
származő, |ejárt hatźrldejű elszámolási vagy visszaÍizetési kötelezettsége nincs.
A támogatźts folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláíľásakor és azt követően a támogatés
folyósításáig FTC-nek nincs lejáľt ko^artozása' nem folyik ellene csődeljarás, felszámolási
elj iárás, végelszámolás, végrehajtás, illetve adósságľendezési elj árás.

Amennyibeĺ az e|őző esetek bárrrelyike fennáll, abban az esetben a támogatás fotyősításźt az
onkormányzat felfiiggesní akonartozás megszanéséig, illetve az e|játrás befejezéséig.
FTC tudomásul veszi, hogy a megállapított és folyósításra kerüló tźmogatźtsból a támogatás
kedvezményezettjét terhelő köztartozások összege visszatartásra keriilhet u7 Ą||amhtntartásľól
szőLő 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései a|apjźn.

V. A támogatás felhaszná|ása

A támogatás kizźlrő|ag a jelen szerződésben ľészletezett Program megvalósítására
fordítható, ezen belül is elsősorban a Sátoľ elhelyezésével kapcsolatos költségek
feđezetére.
A'tźmogattlst a vonatkoző jogszabályokban, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint lehet

felhasználni
FTC kijelenti, hogy atélmogatźĺs felhasználását elkiilönítetten és naprakészentĄanyilvĺán.

Bankszámla szám: I |7 08049 -20000648



4.) FTC továbbtámogatásra nem jogosult.
5.) A tźlmogattls ÁFA-ra abban az esetben fordítható, ha FTC-nek a jelen szerzőđés alapjan

támogatott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs, vagy azzal a program megkezdésekor,
illetve a szerzódés érvén.yességi időtartama alatt nem é1 és erről nyilatkozik az öĺlkormźnyzat
felé.

vI. Az elszámolás ľendje

1 .) FTC 201 3. december 3 1 -ig köteles teljesíteni a Pľogramot.
2.) FTC 2014. januar 3l-ig elszámolást nyújt be a Progľam megvalósítasaľól, a fejlesztési támogatás

felhasználásaról, valamint a pénzigý teljesítésľől onkormányzatnak. Az elszźlmolás szakmai és

pénzllgyirészbo| áI|.
3.) Az e\számolás maradványösszegét FTC köteles az e|számolás benyújtéstya| egyidejtl|eg az

alábbi számlaszźlmravisszautalni. Az utalásná|aszerzódés számát fel kelltiintetni.

Budapest Fővĺáros vltr. kerület Volksbank Zrt.
szttriaszttm l 4 1 003 09- 1 02139 49 -0 100000óJózsefu áro si onkormrán.

4.) FTC az elszámolást Ônkonĺlányzathoz azza| az adaltartalommal és mellékletekkęl nýjtja be'
hogy abból a teljesítés megállapítható legyen.

5.) Az elszámoláshoz csatolĺri kell mindazon iľatokat, dokumentumokat, szttmlźťĺ.at, amellyel FTC
igazo|ja, hogy a támogatás rendeltetésszeruen, a döntés szerinti célnak megfelelően, a
szęrződésbe n riigzített keretek között került felhas znáIásra.

6.) tnkormányzat az e|szźlmolás keľetein beliil 2013. január l. és 2013. december 31. közötti
teljesítésű számlamásolatokat fogad be

7.) Atámogatás elszámolását onkormáĺyzatmegvizsgálja és annak elfogadásárólvagy elutasításaľól
15 napon beliil íľásbeli értesítést kÍild FTC részére.

8.) onkormányzat hiźnypőtlásra hívja fel FTC.t, amennyiben a támogatźts felhasználása nem
állapítható meg egyei-részleteibeĺazelszámolásból. A hiánypótlási felhívásban a onkonnányzat
további dokumentumok, okiľatok becsatolását is előírhada.

9.) onkormányzat az e|szźlmolást elutasítja' ktilönösen, ha:

- az e|sztlmolásból a támo gatts felhasználása nem á||apíthatő meg,
- FTC atámogatźssalvaló elszámolási kötelezettségének nem tett eleget,
- FTC szerzódésszegést követett el,
- FTC a hiánypótlási felhívást követően sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, nem
nffitja be a szĹikséges dokumentumokat, szźlm7ákat,
- FTC ahiánypőtlási határidót elmulasztja.

10.) Amennyiben a benffitott elszámolás alapjan csak részteljesítés állapítható meg, abban az esteben

az onkormányzat az értesítésben meghaÍźnozza,hogy apénzigyi elszámolás mely tételei, illetve
a szakmai beszámoló mely elemei kerültek elfogadásra, illetve elutasításra.

VII. Bejelentéssel kapcsolatos kiitelezettségek

1.) Felek rögzítik, hogy az FTC-nek általanos tź|ékoztatási kötelezettsége van onkormĺányzat
felé a jelen szerződéssel, a végső kedvezményezettel és a Programmal kapcsolatos
szerzodést érintő valamenný ténnyel, kĺirtilménnyel kapcsolatban.

2) A szerződéskcitést követőęn meginduló csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve
adósságľendezési eljrárásľól az FTc legkésőbb 15 napon belül köteles táĄékoztatĺĺ
onkormĺányzatot

3.) FTC köteles Ônkormányzatnak 15 napon beliil bejelenteni amennyiben a szerződéskötéskor
közölt bármilyen adatban, illetve a szerzódést befolyásoló bármilyen körülménybenvźitozźs áI|t
be. A bejelentésnek Önkoľmányzathoz való megérkezéséig Önkormanyzat a jelen szerződésben
rögzitett adatokat tekinti hatályosnak és FTC részére továbbítandó ktildeményeket a jelen
szerzódésben megjelölt címre jogosult megkiildeni.

4.) FTC haladéktalanul köteles bejelenteni onkormĺányzatnak, amennyiben je|eĺ szerződés szerinti
program megvalósítása meghiúsul, taľtós akadźůyba ütközik, vagy megvalósítása késedelmet
szenved.



1.)

VIII. Ellenőľzés

FTC tudomásul veszi, hogy onkormáĺyzat vagy az általa megbizott szeméIy, vagy szeÍ\ĺ a
folyamatba épített ęllenőrzés keretében, illetve a szakmai teljesítésígazolás mega|apozása
érdekében utólagosan, illetve utóellęnőrzés formájában vizsgálatot tart.
FTC tudomásul veszi, hogy onkormźnyzat, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályokban erre
feljogosított szervek az átutalt támogatás jogszenĺ és szerzodésszęru felhasználását
ellenĺĺrizhetik.
Az e||enőrzésre jogosult szervek jogosultak a dokumentumok ellenőrzésére, valamint helyszíni
ellenőrzés lefolýatására.
A helyszíni ellenőrzésról jegyzőkönyv készül, melyet onkormányzat 8 napon belül kiild meg
FTC részére.

DĹ Dokumentumok, megőľzési ktitelezettség

FTC nýlatkozik, hogy a szeruódés jogszenĺ teljesítését igazo|ő és a|éLtźlrÍIasztő

dokumentumokat a hatályos jogszabźiyoknak megfelelően vezeti és tarolja, úgy hogy
abból a tźlmogatás felhasználása megállapítható.
FTC köteles a szerződés teljesítésére vonatkozó dokumentumokat valamint az e|szźlmo|ást és

aĺurak a|apjátképező összes đokumentumot, iratot, szám|át, aszerzőďés megsziĺnésétől számított
5 évig megőrizni és lehetővé tenni, hogy onkoľmányz at vagy a mindenkor hatályos jogszabályok

alapjan felj ogosított szerv abba betekintsen.

X. A támogatás folyĺósításának felfĺiggesztése

onkormányzat a folyósítás felfiiggesztéséről és annak indokaľól írásbeli értesítést kĹilđ FTC-nek.
A felfiiggesztés okĺának megszűnése esetén, a felfiiggesztés miatt nem folyósított fejlesztési
támo gatást onkormány zat a tźtmo gatás i időszak utol só napj źig folyó sítj a.

xI. A szeľződés mĺódosítása

Jelen szerződés módosítására FTC, illetve a" onkormźnyzat kezdeményezése a|apjáĺ írásban
keľiilhet soľ. Szęrződés módosítás kezdeményezésére bármely, a szerzódést érintő okból sor
keľülhet azzaI, hogy a szęrződés módosítása a Progľam eredeti célkitűzéseit nem vá|toztathatja
meg.
FTC a szerződés módosítására irányuló javaslatát inđokolással aLt./rźlmasztva nýjtja be
onkoľmánvzathoz.
onl.o*.e"yzat a módosítási kéľelem hozzá való beérkezésétó| számitott 30 napon belül írásban
értesíti FTC-t a szerződésmódosítási kérelem tárgyźtbanhozott dĺintésľől.
onkormányzat jogszabźiyvźitozás miatt, továbbá a mindenkor hatályos költségvetési törvényben
foglaltakra tekintettel is kezdeményezheti a szęrződés Írásbeli módosítását.
FTC a szerződés módosítására irányuló írásbeli kéľelmévelegyidejűleg megkiilđi a módosításhoz
szükséges iľatokat, dokumentumokat. Amennýben a módosítási kérelmet FTC hiĺányosan nýjtja
be, Ônkormźnyzat 8 napos határidő tűzésével elektronikus úton hiánypótlást írhat elő. A
módosítási kérelem ismételt hiányos benýjtása esetén onkormányzat a módosítás iľantí kérelĺnet
elutasítja.
FTC köteles kezdeményezni a tźtmogatási szerződés módosítását, ha megváItozĺak a
szerződésben foglalt adatok, FTC bánĺrely bankszámlaszáma, vagy új bankszámlát nýt, bármely
aszerzódést éńntő lényeges adat, tény vagy körülmény.
Ha FTC-nek fel nem róható okból a Program megvalósítása, a szerzodésszenĺ teljesítés csak a
szęrződés módosításával valósítható meg, FTC-nek haladéktalanul írásban kezďeméĺyeznie kell a

szerződés módosítását Önkormányzatnál.
FTC kĺjteles haladéktalanul bejelenteni onkormányzatĺak az adólevonási jogosultságában
bekövetkez o v á|tozást.

2.)

3.)

4.)

1.)

2.)

1.)
2.)

1.)

2.)

3.)

4.)

s.)

6.)

7.)

8.)



e.) Felek tudomásul veszik, hogy a szerződésnek a módosítással nem éńntett ľészei váLtozat|arl
formában, hatályban maradnak.

XII. Jogosulat|anul ĺgénybe vett támogatás

Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősiil a támogatás jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszenĺ felhasználása, illetve a jelen szerződésben meghatĺározott kdtelezettségek
megszegése'
Jogosulatlanul igénybevett támogatás kiilönösen, ha:

a) FTC a támogatást a szęrződéstől eltéľóen, rendeltetésellenesen vagy nem jogszenĺen haszrálta
fel;

b) FTC - neki felĺóható okból - a kitrízött hatáľidőket efunulasztotta;
c) a szerzódés teljesítése FTC-nek felróható okból a szerződésben tuzott hatráridőn belül nem

kezdődött meg;
d) a szerzodésben rögzített kötelezettségek teljesítésę FTC-nek felróható okból nem vagy nem a

támogatási célnak megfelelő mértékben, illetve minőségben valósult meg;

e) FTC a támogatás igénylésekor lényeges könilméný elhallgatott, illetve lényeges
köriilményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szo|gá|tatott,va1y a szükséges nýlatkozatok
bármelyikét visszavonta ;

fl FTC a bejelentési és elszámolási kötelezettségének a tĺámogatási szerződésben meghatározott
hatĺáridőben nem tett eleget;

g) FTC nem biztositotta a támogatási összeg felhaszrálása e||enőrzésének feltételeit, vagy
akadá|yoztaazelIeĺőrzést;

h) FTC a támogatás igénylésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi
kapcsolatok törvényi feltételeinek, valamint az źiIalnháztartásrőI szóló törvényben
meghatźrozottaknak;

Đ FTC a tźtmogatási időszak utolsó napjáig ĺem szerzi be a jogerős hatósági engedélyeket és

ezek megléte a progľam Iezárásétnak feltétele.

XIII. Szeľződés megszÍĺnése, elállás

Jelen Támogatási Szerzőđés a szerződés a|áĺrásakor lép hatálýa és a Progľam |ezźtrásźwa|

megszűnik.
A Program akkor tekinthető Lezźlrtnak, ha a jelen szerzódés szerinti valamennyi kötelezettség
teljesült,azeIszźtmo|ástonkormányzat jőváhagýa.
Ha a Proglam megvalósítása olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, úgy a
szeruodés megszíĺnik.
onkormányzat jogosult a ttmogatźsi szerződéstől elállni:

a. amennyiben aszęrzóđés teljesítése az FTC-nek felróható okbólnem kezdődik meg,
b. amennyíben a progľam meghiúsulásźtt vagy tartós akadá|yoztatásttt e|oidéző ok FTC-
nek felĺóható okból következett be.

Amennyiben a program megvalósítása FTC-nek fel nem róható okból meghilisul, vagy taľtós
akadályba ütkö'ik, FTC köteles azt haladéktalanul bejelenteni onkonĺrányzatnak; a fel nem
használt trámogatásról le kell mondania. A felhaszrá|t tźtmogattts egészének vagy egy részének
isszaťtzętéséről onkorm ćny zat rendelkezik.

XIV. Fejlesztési támogatás visszafĺzetése, kamat, rész|etfizetési kedvezmény

A jogosulatlanul igénybe vett támogatást FTC-nek részben vagy egészben vissza kell fizetnie.
onkormányzat a jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a tiímogatás folyosítását azonrĺa|i

hatállyal felfiiggeszti, intézkedik a már folyósított tĺámogatás . a visszafizetési kötelezettség
előírásĺának napjan érvényes - jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal növelt összegének
visszaťlzetése iľánt.
FTC a támogatás felhasználásanak el nem fogadásráľól szóló értesítés vagy a kiilön étesítés
kézbesítését követő 30 napon belül köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatást visszafizetni.

1)

2)

3.)

4.)

1.)

2.)

1.)
2.)

5.)
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4.) Amennyiben az Frp határidőben nem tesz eleget; vagy részben tesz eleget a visszafizetési
kötelezettségének, onkonľranyzat azonna|i beszedési megbizás a|kalmazása útján elégíti ki
követelését. Ennek eľedménýelensége vagy részbeni eredménýelensége esetén a támogatásnak a

visszaťtzetési kĺjtelezettség előírásĺának napján érvényes - jegybanki alapkamatnak megfelelő
kamattal növelt összeg iránti kovetelést bírósági úton érvényesíti.
onkormányzat a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizętésí hatérĺdő Lejárta előtt írásban
benýjtott, részletes indokolást tarta|maző kérelmére rész|etťĺzetési kedvezméný adhat. A
részletekben történő visszafizetés időtartama a l2hőnapot nem haladhatja meg.
A már folyósított támogatást vissza 1ęę|| yonni, ha
a) a szerződéskötést követően meginduló csődeljaľásban a csődegyezség jóváhagyására nem

kerül sor,
b) a felszámolási vagy végelszámolási eljĺárás eredményeként megszíĺnik a tiáĺnogatott

tevékenység,
c) szerződéskötést követően meginduló csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve

adósságrendezési eljarás miatt a szerződés teljesítése lehetetlenné váIt.

XV. Adatkezelés

FTC kifejezetthozzájźrulását adja aÍlhoz,hogy a támogatási szerződés a|apjźÍképezo aján|atéi,
annak összęs mellékletét, az abbaĺ talráIhatő személyes adatokat, esetleges llz|eti titkait az

onkormányzat nyilvĺántartsa és kezelj e, azza|, hogy a személyes adatokat és üzleti titkokat
harmađik fél részére nem továbbitja az érintettek írásbeli |lozzźĄtruIása nélkiil, kivéve, ha a
haľrnadik személy jogszabtůy alapján jogosult ezen adatok kezelésére.
FTC jelen szerződés a|ttirásźtval tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az źi|ari
költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel kapcsolatos adat, valamint az az adat,

amelynek megismerésétvagy nyilvánosságrahozata|tń kiilön torvény közérdekből elľendeli'

XVI. Azonnali beszedési megbízás

FTC jelen szerződés időbeli hatáIya alatt bankszźmlźĘttra vonatkozóan fe|hata|mazza

onkormánpatot arra, hogy amennýben a támogatási szerzódés alapjáĺ fennálló
bármely kötelezettségét megszegi, vagy nem teljesíti, és onkormźnyzat a tźmogatást
visszavonja, akkor bankszámlźĄźú azonrlali beszedésí megbízással, a visszafizetendő
összeg és annak kamatai erejéig megterhelje.
onkormányzat az elszámolás elfogadásával, valamint az esetleges visszafizetési
kötelezettség teljesítésének tudomásszeruését kovetően 5 napon be|i| hozzźĄźruI az

azoĺlnali beszedési megbizásravonatkozó fe|hataImazás/ok visszavonź$źLhoz.

xvII. Zár ő r eni|elkezések

FTC köteles a program megvalósításához esetlegesen sztikséges jogerős hatósági
engedélyeket legkésőbb a program befejező időpontjáig beszerczni.
A1áíró képviselők kijelentik, hogy a testiileti szervei részérőI a jelen szerződés megkötéséhez
szĺikséges fethata|mazásokkal rendelkeznet tulajdonosaik jelen jogtigyletet jóváhagýak és

harmadik személyeknek semminemiĺ olyan jogosultsága nincs, mely a Kötelezett részéről

akađtiyozĺá vagy bármiben korlátozná jelen szerződés megkötését és az abban foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
FTC a szeľzőđés a|áírásáva| nyilatkozik, hogy a fejlesztési támogatás jeIen szerzodésben, illetve
a vonatkozó jogszabéůyokban meghatározott feltételeít és kitételęit megismerte és azokat jelen

szerződésaIálĺtsávalkifejezettenelfogadja.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződés értelmezésével kapcsolatban, vagy a szerződés

a|ka|mazźsa során keletkező véleménykĺil<inbségek fennállása esetén a vltákat elsődlegesen

tárgyalások útján rendezk. A tárgyalásokról jegyzők<lnyv készül, amely annak a|éirźsát

s.)

6.)

r.)

2.)

1.)

2.)

1.)

2.)

3.)

4.)



követően jelen szerzódés elválaszthatatlan részét képezi. Felek az ilyen egyeztető targyalások
során keletke zo jegyzőkönyvet nem tekintik szerződésmódosításnak.

5.) A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitfü rendezésére a Felek a pertźrgy
szerinti illetéke s bk ősźryhoz fordulnak.

6.) Felek jelen Támogatási Szerződést annak áttanulĺnányozása után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt jőváhagyó|ag, cégszeľúen lrtźk. aIá.

Jelen szerződés 10 oldalon és hat darab eredeti példányban késziilt, melyből három darab eredeti
példaný FTC jelen szerződés a|álrástya| egyidejűleg źĺtvesz'

Kelt: Budapest, 2013. június ...

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuarosi onkormányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgárrnester

FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.
képviseletében

Kökény Beatľĺx
iigyvezető

FTC Kézilabdaspoľt Nonprofit Kft.
képviseletében

Jeney Zso|t Ákos
ügyvezető

Fedezete:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Práris Gyuláné
pénnlgyiigyosztá|yvezetó

Jogi szempontból ellenj e gy zemi
Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából

dr. Mészáľ Erika
aljegyző

.Dátum: Budapest,2013. június ...
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FELHATALMAZO LEVEL

Tisztelt

oTP BankNyľt.!

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsetvarosi Onkormányzat 20|3. jrinius napján
támogatási ..szerzódést kötött az FTC Kézilabdaspoľt Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1091

Budapest, Ullői u. 129.).

Alulírott Kökény Beatrix és Jeney Zsolt Ákos ügyvezetők, mint az FTC Kézilabdaspoľt
Nonprofit Kťt. képviseletére jogosultak, megbízank onöket, a fenti támogatási szerzőđésben
meghatźtrozott támogatási összeg és annak kamata erejéig - azaz 3.055.300,-Ft, azaz
Hárommillió-ötvenötezerhźromsztz forint - a támogatásí szerződés alapjĺín fennálló bármely
kötelezettség megszegése, vagy nem teljesítése miatt az a|źhb megielölt bankszrámlánk teľhére
az a|tlbb megnevezett Jogosult általbenyújtandó azoĺ.nali beszedési megbízás(ok) teljesítésére
a következőkben foglalt feltételekkel :

A felhatalm azź.s ervényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás csak a Jogosult íľásbeli hozztljźruIźtsával vonható vissza.

Kęlt : Budapest, 2013.június

Számlatulajdonos

Záľadékz

A Hitelintézet, mint a Sziímlatulajdonos szźtm|avezető bankja tudomásul vesszük, hogy a
... Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlafulajdonos szźtm|ája

terhéreazonnalíbeszedésimegbízásútjanérvényesítheti.

t1

Számlatulai đonos me gnevezése : FTC Kézilabdasport NonproÍit Kft.

Számlatulai donos székhelve: 1091 Budaoest. Üilői tú I29.

Felhatalmazással érintett bankszáml a szźtma:. 11708049-20000648

Joqosult neve: Budaoest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat

Jososult székhelye/címe: 1082 Budapest. Baross u.63-67.

Jososult bankszámla száma: 1 4 1 003 09- 1 0f1,39 49 -010000006

Jo go sult szán,7av ezetői ének me gnevezé se : Volksbank Zrt.

Kelt :
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2' számú melléklet

TERVEZESI SZERZooÉs

1. SZÁMÚ ľĺouosÍľÁs.ł'

amely létrejött egyrészróI a
Budapest Főváľos Vtll. kerület Józsetváľosi 0nkormányzat
székhely 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszźrĺl: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-32I-0|
törzsköný azonosító szźlm: 735715
képviselő neve: dľ. Kocsis Máté polgármester
bankszámlaszám: 14100309-|02|3949-01000006
mint megľendelő (a továbbiakban :,,Megrendelő''),

másľészről a
Név: Hoľváth és Táľsa Tervező,, Szolgáltató és Keľeskedelmĺ Kft.
székhely: 5300 Karcag, Madaľasi út 31.
cég1egyzékszáma.. |6-09-006925
adőszáma: |2868672-2-|6
bankszrámlaszáma: Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 70100114-11067706
képviseli: Horváth Lajos
mint vállalkoző (a továbbiakb an..,,T erv ező,,)

- a továbbiakban egyĹittesen: Felek - kozott az afuIírott helyen és időben az a|źtbbí feltételek
szerint.

A Felek rögzítík, hogy 2012. év július 11-én a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺárosi
onkormanyzat Képviselő-testiilete Yźtrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságanak 83012012.
(VII.04.) szźlmű hatźrozata a|apjtn, hatźtrozott időtaľtamra _ 2012, július 1|. napjátő| 2012.
július 16. ĺapjáíg_ tervezési szerződést kötöttek a ,,Budapest VIII. kerĺilet Vajda Péter Enek-
zeneí jłIta|ános és Sportiskola spoľtpálya lefedésével kapcsolatos generáltervezés,, targyźhan.
A tervezési szerzodés 4.2. pontja szeľint a ,,Tewezó az engedé|yekbeszerzéséľe határidőt nem
váI|a|t,,.

Felek köztis megegyezéssel a vá||alkoztsi szerzođés 3. 1 . pontját az a|ábbíal<ra módosítják:

,,3.1. Tervezót a jelen szeruődés tárgyźi ké:pezi5 tervek elkészítéséért teljesítése ellenében
1.610.000Ft+ÁFA, azaz egymi|Liő-hatszźztizezer forint + łľe tervezési díj illeti meg.

Megrendelő előleget nem frzęt.,,

Felekközös megegyezéssel a vtl|alkozásiszerzódés3.1,2. pontját aza|ábbiak'ramódosítjfü:

,,3 . I .2. A tew ezoi díj 5 0. 000Ft+AFA hatósági elj árási díjat tarta|maz.,,

Felek közös megegyezéssel a vállalkozási szerződés 3.2. poĺtjában a résszámlak benyújtására
vonatko zó titemezést az a|ábbial<ra mó do s ítj ák :

I. ütemgeneráltervek, közműtervek, kiviteli ütemterv leszállítása 870.000Ft+ÁFA

II. ütem kozmuengedélyek beszerzése 290.000Ft+ÁFA
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III. ütem konyhai gázvezeték teľveinek elkészítése és a közmúengedélyek beszerzése
160.000Ft+AFA

IV. ütem teljes köni múszaki tŃadás-átvételután (tervezői művezetés)
145.000F1+AFA

V. iitem 1 éves műszaki bejaráskor fióteljesítési garancia) 145.000Ft+AFA

Jęlen szęrzőĺlésmóĺlositás az ęrędeti tęrvezési szęrzodés ęgyéb pontjait nem érinti, azok
v étlrtozat|arlllJ hatál yb an maľadnak.

Jelen szerződésmódositás az eľedeti teľvezési szerződés elválaszthatat|an részétképezi, azza|

együtt érvényes.

Je1len szęrződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.

Je|en szetződés készült 3 egymással egyező példányban, 2 oldalon, melyet a felek elolvastak,
értelmeztek és mint akaľatukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útjan' cégszenien
jóvahagyó|aga|źimak.

Budapest, 20|3.június ......

Megľendelő
Budapest Fővá.ros VIII. kęrĹilet Józsefuáros

onkoľmĺányzat
képviseletében:
dľ. Kocsĺs Máté

polgármesteľ

Jo gi szempontból ellenj egyzem :

Rimĺín Edina
jeewo

nevében és megbízásából

Vállalkozó
Horváth és tarsa Kft.

képviseletében:
Hoľváth Lajos

lú;gyvezető

dr. Mészrír Erika
aljegyző

Fedezet:. dátum: Budapest,2013.június.....

P énzügyileg ellenj egyzem :

Páľis Gyulané
PénzĹigyi ijgy osztáIyv ezeto
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