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te stü letn ek az e|óteri esztés me stársv a|ását.

Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testĺilet e számáY a

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények
A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat, aFerencvárosi Torna Club és azFTC
Kézilabdasport Nonprofit Kft. között 2010. május lz-énllétrejótt, és 2010. november 94n, majd2017.
december 20-án és f013. januálr 24-én módosított együttmtĺködési megállapodásban foglaltak eredmé-
nyesen és sikeresen megvalósultak. A 2013. évről a beszámolót és elszámolást az FTC benyujtotta (l.
számű melléklet).

II. A beteľjesztés indoka
Az együttműködési megállapodás módosítasa, valamint támogatási szerzódés megkötése sziikséges a
20 | 4 . év i fe ladatok ťlnanszír oztts a érdekében.

III. Tényállási adatok
Az együttműködés legfontosabb célkitűzései között szeľepelt a józsefuárosi gyerekek rendszeres spor-
tolási |ehetőségeinek megteľemtése, illetve a minőségi élsportba töľténő bekapcsolódásuk e|ősegítése.
A diákok mellett a felnőtt lakosság spoľtolásľa bírása, a helyi sporttevékenység fejlesztése és szőra-
kortatása is szerepelt a megállapodásban.
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AzFTC 2013 nyarán egyhetes ingyenes tehetségkutatőkéz1|abdatźlbort szervezett az érdeklődők részé-
re, 2013. jtńius f2' és július 26. között' A táborban 15 - a keriileti általános iskolában tanuló - józsef-
városi gyerek térítésmentesen vehetett részt.

A kertileti intézményekben tanuló diákok ellátogathattak a FTC női és férťlkézi|abda csapatának edzé-
seiĺe.

A női és férfi kézi|abda mérkőzésekľe ingyenjegyek _ melyeket a kerületi igazgatői munkaközösség
vezetője bevonásával osztottak el - álltak a jőzsefvźrosi családok rendelkezésére. A józsefuárosi in-
tézmények és családok részére nyilvános edzések szewezését biztosította azFTC, elérhetővé tetttik a
szakosztźiyok címét, így a különféle szakosztályok edzéseire ellátogathattak a gyerekek, szüleik, és
aki kedvet kapott valamelyik sportághoz, az rögton felvételizhetett is. Az igazo|tan sportoló jőzsefvá-
ľosi gyermekek 40%-os kedvezménybęn ľészesülnek.

AzFTC térítésmentesen népszeríĺsítette és ľeklámozta Józsefuárost, a csarnokban és a játékosok me.
zén is feltüntette kerülettink logóját, valamint |áthatőváteÍte azt a tévéközvetítések során.

A szabadidőspoľtot is segíti az egyíittmuködés, hiszen lehetőség nyílt - előzetes egyeztetés a|apján_ a
műfüves pá|yák és a futópályákhaszná|atára, melyet jőzsefvátrosiak alkalmanként igénybe is vettek. A
kerületi testnevelő tanárok részéľe szakmai továbbképzést biĺosítottak, edzok, szakmai vezetők segí.
tették a tanárok munkáját.

Háľom iskolában, a Deák Diák Általános Iskolában, a Német Lász|ő Általános Iskolában, valamint a
VajdaPéter Ének-zenei Általános és Spoľtiskolában folytatódott a szivacskézilabda képzés. A Vajda
Péter Enek-zenei A|ta|ános és Spoľtiskola csapatát immár másodszor azFTC benevezte a korosztályos
Erima bajnokságba. A program tapaszta|atait eljutatŁák, illetve segítségüket felajánlották további két
iskola tészére (Losonci Téri Altalános Iskola, Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Altalános Iskola). Az FTC tapaszta|atai alapján egyre több gyermek vá|asztja akézi|abdtnást és jutnak
el a klubhoz.

A |étszámbővítés érdekében két év megfeszített munka eľedményeként2}I3. november 28-źn źúadásra
került a Vajda Sportsátor. A fedett és fűtött csarnoknak köszönhetően az iskola diákjai és a kézilabda
utánpótlás is 2I. századi köľĹilmények között gyakorolhat.

A fentebb leírtakból kitÍinik, hogy a Ferencvárosi Torna Clubbal történő együttműködés eredményes
és sikeres, a jövőben is javasoljuk a megállapodás további fenntartását. Az FTC Kézilabdaspoľt Nonp-
rofit Kft. vái|a|ja a 2014. évre vonatkozőan, hogy a nyáľi tehetségkutató táboľba a jelenlegi 15 gyer-
mek helyett 20 jőzsefvźtrosi gyeľmek juthat el díjmentesen. A táborban neves edzők, szakéľtők fogiák
megtartani az edzéseket, illefue előtérbe kerül az egészséges életmódra való nevelés is. Az FTC vállal-
jatovźtbbá, hogy növeli a VIII. kerületben |akő, igazo|tan sportoló gyerekeknek nyujtott kedvezméný
a tagdíjakbó|, ez 40%o helyett, immár 50%-os kedvezmény jelent.

IV. Diintés tartalmának ľészletes ismertetése
Javasoljuk, hogy a Feľencvárosi Toľna Clubbal és az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.-vel kötött
egytittműködési megállapodás kerüljön módosításra az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. további
vállalásaira tekintettel és a megállapodásban foglaltak 20|4. évi megvalósításéra20 millió forint tá-
mo gatás i ös szegben támogatási szerzodést kö s sön.

V. Döntés célja' pénzĺigyi hatása
Az onkormányzat helyes irányban halad, amikor megragadja a lehetőséget, hogy egy ilyen professzĹ
onális és nagy mliltu spoľtclubbal ťuzze szorosabbľa egyĺittmiíködését, fellendítve ezze| a kerületi
sportéletet, kedvezményes és igényes spoľtolási lehetőséget teremtve a Józsefuáľosiaknak.
A döntés pénzügyi fedezetet igényel, mely a 20|3. évi míĺködési cé| és źita|źlnos tartalékon lévő vá-
rosmarketin g e|óirány zat szabad pénzmaradv źny án biztosított.

VI. Jogszabályi köľnyezet
A képviselő-testtilet hatásköre a Maryaľoľszághelyi önkormányzatairól sző|őf0|1. évi CLXXXX.tv.
4. $-ban, 10. $-ában, valamint l3.s (1) bekezdés 15. pontjában, valamint 23. $ (5) 17, pontjźhan fog-
laltakon alapul.



Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

H.ą'rÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hory

1' elfogadja az e|őterjesztés melléklete szerinti tartalommal, a Ferencváľosi Torna Clubbal és az
FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.-vel kotott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
együttműködési megállapodást és a Feľencváľosi Toľna Clubbal ttilrrcgspuľt és utárlpótlás rre-

velés tevékenység költségeinek f014, évi ťlnanszirozására kötendő 20.000,0 e Ft támogatási

ö s sze get tarta|maző szer zó dé st,

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. december 18.

2' a) a 20.000,0 e Ft támogatás fedezetéül af013. évi működési cél és általános taľtalékon lévő
városmarketing előirány zat szabad pénzmaradványát j elöli meg,
b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107.01 cím míĺködési cél és álta-

lános tartalékon belül a városmarketing - ĺjnként vállalt feladat _ e|oirányzatáról 20.000,0 e Ft.
ot átcsoportosít a kiadás 11l05 cím eryéb működési célú kiadásokon belül a működési célú
átadott pénzeszköz - onként vállalt feladat _e|őirányzatára,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 18.

3. fe|kéri a polgármesteľt, hogy a költségvetés k<ivetkező módosításáná| az|. ésf. pontban fog.
laltakat vegye fi gyelembe,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: költségvetés következő módosítása

4. felkéľi a polgármestert ahatározat I. pontja szerinti egységes szerkezetbe foglalt eryüttműkĺi.
dési megállapodás és támogatási szerzódés a|áirásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.

A diintés végľehajtásáúvégző szeľvezetĺ egység: Humánszolgź/rtatási|Jgyosztźiy

Budapest, 2013. december 9.

, .,.1 /ĺ-.^\_..ĺ,*ń p-<-,.ĺ
|Ž'entai Oszkáľ

képviselő

'1c-
v'{Rť^^á\-s

képvise|ó

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

,k'vt'ť'Ą7 C+
w dr.Mészár Eľika

a|jegyző



i

I

ĺ

ĺ

t

I

I

i

i

I

I



4, ąz. rnetläLl,el

,,@..Wż'

F TĹ] Kĺiz ĺĺ'ĺŁBĐA sz,ąĺ<oszľÁl,y

BľszÁľrĺĺ:l-ĺ:

A ZCI].3.01.20-á n kottetett

Budapest Fővároĺ Vl!|. Keľii|et Józsefrĺáľos Ünkorrnányuäta,

a

terencuáľosi Torna Club,

valamint az

FTČ KéziIabdaspoľt Nonprofit Kft.

Egytjttffi űkodési megál|apodása aIapján.

Az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft', vaĺamint Józsefváros Űnkormányzata kozÖtt

201.0.05.12-en kottetett. és fÜl"3"01".20-án módosított egyrittmťjkodési megál|apodás

te|jesítéseként az a|ábbiakró| számo| be a szakosztáĺy.

Előzetes egyeztetetések és a mú|t évek tapaszta|ataira ópítő együttműködás után az idén is

fołytatodott a kozos munka Połgármester Úr és a Testü|et döntését kovetően' Ennek

érteImében létrejohetett egy újabb megálIapodás, me|yben klubunk utánpótlásának

fej|ődése, vaĺamiľlt a kertiĺeti gyerekek hatékonyabb sportba vaĺó beintegrá|ása lett céľként

kitűzve az egészséges életmódra neve|ésünk mel|ett. Ezeken fełtiĺ megoldódnĺ látszik a

számunkra t.a|án az egyik legfontosabb tertilten való továbbľépes; új sportlétesĺtmény

ép ü ĺh etett jozsefvárosi segítségge|, egy 5portsátor.

A korábbi években nágy kertileti iskolában elindu|t a szivacskéaiĺabda oktatás, melynek

tapasztaĺatäit e|juttättulk más kerrileti ískoĺákba is. (Deák Dĺák Á|talános |skoĺa, Lakatos

Menyhért Ářta|ános |sko|a, Németh László Á|talános lskoła, Losonci ĺérĺ Áĺtaĺános ĺskola,

Molnár Ferenc Áłtalános ĺsko|a, Vajda Péter Á|ta|ános lskola).

A szorianyagun|< me|ĺett, minden ĺntézményben felaján|ottunk, hogy szívesen vál|aljuk a

kézí|abdázás oktatásét a testnevelővel karoltve. Három iskola á||andó vendégrin|< a szokásos

tavaszi szĺvacskéziIabda tornánkon, ezen felü| szakembereink heti 2 testnevelés ora

keretében tartanak oktatást. Vajda |s|<ola tehetséges fiata|jait imnráron második éve

indŕtjuk az országos korosĺtá|yos bajnokságban' Azt tapaszta|juk, hogY az ísko|ákból egyľe

tobb gyermek vá|aszt'ia a kézilabdázást, és egyre tĺĺbben jutnak el a k|ubhoz'

ĺ:l.CKtjfII',ÁljĐĺ\5PORT liI.l..i".]:j llÜl Bt,lĺr.rpľsi'Kciĺ:Áľ.;ł,''t.l\iť4iihffi|ĺji36.1} 26Ź03 16
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A |étszámnovekedésük ełengedhetet|en feĺtétele a lótesítmény' 2Ü]"3' november 28.án

Poĺgármesier úľ feĺavatta a Vajda Sportsátrat, amely tĺjbb mĺnt k.ét óves megfeszített kozos

munka után kerrjĺt átadĺásra és használatba vételre. A fedett és fűtott csarnoknak

köszonhetően az iskoĺa diákjai és a kézilabda utánpótlás is XXl. századi korü|mények között

gyakoroIhat" Ezze| tartani tLldja a szakosztá|y azt' az ideális minőségĺ edzésszámot, ami a

|étesĺtmények hiányában nagyon nagy előny egyesü|etünknek'

|dei nyári táborunk szĺnhelyéü| a népĺigeti sportte|epet váĺasztottuk, ahol az igazgatói

munkakĺ}zosség által javasolt tehetséges, szocĺá|is aIapon rászoruli gyermekeket (15 főt)

táboroztattunk egy hÉtig. Szándékunkban áĺ[, hogy további 5 fiatal|a| bővítsük (20 fő) a

szerződésben váĺ|ait keretet, így óvről ĺávre nagyobb létszámot tudunlĺ fogadni'

A szakosztá|y tartotta magát a szerződósben szereplĺí 40%.os tagdíjcsokkentéshez a
joesefvárosi gyerekek számára, amennyĺben ez igénykent ťeImertiĺt. Ezt a későbbiekben 50%.

ra szándékozunk novelni.

A hazai _ nem |<iemelt * mérkőzésekre 25 fő erejéig fogadni tudtunk kerü|eti fiata|okat,

szüĺőket. Ezen felűĺ 25 ťlb jegyet ĺgény szerint biztCIsítani tudtunk a józsefuáľosĺ ĺakosság

részére, Amennyiben ez a gyakor|atban bővĺtésre szoru|, és azt látjuk, hogy az igények

túlhaladnák a szerződésben vál|altakat, úgy a nem kiemelt mérkőzéseken készen á|lunk

te|jesĺteni azokat a he|yszín adta korlátokon bełĹjĺ.

Mĺnden á|taĺunk kezdernényezett fóruľnon igyekszünk méltóképpen |<ihangstllyozni

'Józsefváros 0nkormányzatának szeľepét és fontosságát, túl a szerződésben válIa|t

koteIezettségein k melłett'

Az egyéb, szerződésben vá|[alt pontok igény szerint te|jesítésre kerijĺtek, egyes esetekben

igyekeztiink ä megegyezésen tú| felmerl"i[ő keréseket is kielégíteni'

ĺ:'l.{'íi.l';i:ĺĺ..r.ľř-}Ą5ĺ]ORl Kl'T.:.'::l Il0'řji]|jĄ'ŕ[s-i.K()ĺi"ĄN}.'\ĺ t.rÍ4"ĺ il\ffi|.j' (36.i} Ża?-c3 16
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Partnerünl<et,,ł<ieľnełt támogatoi,, kategóriában je|enĺtjük meg äz alábbi platfoľmokon:
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A. Ied falon, az Elek Gyula Arénában a pá|ya oldalvonaIa nreł|ett, a kamerákka|

szembeni o|dalon 4a+f7 mé.teres hosszúságban szeľepel az Onkormányzat kreatÍĘa.

A szponzorfa|on : nyilatkozó fa|on.

A fełnőtt női csapat mezén'

Honlapunkon a kezilabcla,fradi'hu o|dalon kieme|t támogatói kategoriában'

A hazai n.rérkőzése|< mijsorfüzeteiben és |<iadvánvaibałr,

A 201.2-es és a 2013-as csapatnaptáron'

Az Aréna iivegfalán, ontapadó matricán.

Hazai Bajnokok Ligája rnérkőzéseken.

Bajnokok tigája jegyen, hazai ĺrajĺroki be}épőkön.

Tá mogatói kiadványban'

Józsefváĺos ĺogója va!amint lcľeatívjai a szezon hazaĺ bajnoĺ<i és nernzetközĺ kupa

mérkőzésein nregjelennek. Ez koze| 1CI-15 te|evĺziós kozvetíté.st je|ent, továbbá a mérkőzés

fotókon gyakrén lát|"łatok a háttérben, és kerÜlnek fe| kűĺönboző szaknrai honĺapokra,

napilapokba.

Az elmú|t időszakban (2013'01.0].-fĐL3'L2"3I| a rendeĺkezésünkre bocsátott 20 mi||ió

forintos támogatás kifizetése januárban megtörtént, és ezt az e1őzij évek mintájára Kokény

Beatrix ügyvezető áltaĺ meghatározott, e|őre tervezett tételekľe |toltöttijk az ĺáv fo|yamán'

Ebben főleg terembérek, sportfe|szerelések, és az utánpótlásban do|gozó szakembereink

bérei szerepeĺne|<. {Péilziigyi osszesítőben téteĺesen)

A támogatásnak koszönhetően specĺális szakeľnbereket is foglall<oztatni tudun|<, eľőn|éti

edzőt, atĺétĺka edzőt, gyógytornászt' [zen fełü| sĺkerĹ.ilt átcsoportosítani pénze|ĺet a
re|rabilĺtáció és az egészséges é|etmód irányába, ame|ynek koszonhetően olyan gépeket

5zereftLink be. meIyek felgyorsĺtják a sportsérĹllésekbőĺ vaIi feľéptj|éseket'

l]'T.C h'I:'iIi,Át]li''\5j){.)R.ĺ,Kl'ĺ.....:ł; lĺÚl i}t,ĺ:.'lľĺ's':,ĺ(oll,"rxr''tł |..ir47:A trilil {36.l.) 2ő2'ű3L6
s) kerilabda"f radĺ,hu
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osszegezve a fe|sorolást és az egves terÜletek gyakorlati tapasztalatait ełmondhatjuk, hogy

Józsefváros és az FTC Kezilabda Szakosztátya példaértékűen működik egyĹiťt. oszintén
reméljiik, hogy ez a munkakapcsoľat még sokáig életben marad.

Bĺzva a további kozos sikeľekben és hosszú távú egył.ittműkodésben'

suda pest, 2Ü j"3^ l"2"05.

$T{, Ň3s.ą'ŕ'F;wĄ$pÜffiY&$?"
ĺ$9} E?uđgť€s?. a]llőí ůt ĺ3B.
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Novák @-
FTC Kéziĺabdasport Kft.
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Pénzi,igyi cisszesító a BP Fóváros Jőzsefuáros Ônkormányzata támogatásának elszámo|ásárÓ|
szám|aszám számla kibocsájtoja gazdasági esemény

201300577/Ft
201300578/rr
Lv392ĺfo]3
201300s32/Ft
LV724/fO13
2A]3/OOO43/Ft

vB83-00012
u K1S482338s6
u K1SA8233858

uK1SA82338s7
uK1SA8233869
v11SA1462916
v11SA1462934
su1sA3302S00
su1sA3302500
su1sA3302468
su 1sA3302461
FTC KéziIabdasport
FTc Kézilabda5port

Sportrend Kft
Sportrend Kft
LV International Kft

Sportrend Kft
LV International Kft
BKSZ

Nemzeti SpoĺtkÖzpontok
KIK Bp 309009 PTTT

KIK Bp 309009 PTTT

KIK Bp 309009 PTTT

KIK Bp 309009 PTTT

StromfeId A'Ált.Iskola
StromfeId A'Ált.Iskola
stromfeId A.Á|t.Isko|a

Stromfe|d A.Ált.Isko|a
stro mfeId,A.Átt. IskoIa
qtromfeId A.Á|t.IskoIa

nettÓ munkabére
nettÓ munkabére

sportfeIszereIés

sportfeĺszerelés
sportfelszere|és
spoĺtfeIszereIés
sportfe|szereľés
tefembér
terembér
terembér
terembér
terembér
terembéľ
terembér
terembér
terembér
terembér
terembér
terembér
02-03-04-05-06.hÓ
02-o3-04.05-06 hÓ

sszesen

eIszámoIt tjsszeg

3 331 223 Ft
3 724 775 Ft

3 360 064 Ft

2 992 057 Ft

669 998 Ft

432 000 Ft

103 887 Ft

180 000 Ft

156 000 tt
192 000 Ft

204 000 Ft

20 215 Ft
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' 30 320 Ft

30 320 Fr
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30 320 Fr
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2. szátmű melléklet

Z,ETBEN

egyrészroI: Budapest Főváľos VIII. keľiĺlet Józsefváľosi Onkormányzat (székhely: 1082

Bp., Baross utca 63-67.; képviseli: dľ. Kocsis Maté polgármesteľ; adőszám:
157357|5-2-4f torzsszáma:,7351|5; bankszámlaszáma: 14100309-10f|3949-
01000006továbbiakban: onkoľmányzat), Budapest Főváľos VIII. keľület József-
városĺ onkoľmányzat

másrészről: Feľencvárosi Toľna Club (székhely: 109l Budapest, Üll0ĺ ĺt I29,;nyl|vántartá-
si szám: 1354: adoszám: 19709893-2-43, statisztikai számje|e: 19709893-6920-
521-u képviseli: Kubatov Gáboľ elnök)
és

FTC Kézilabdaspoľt NonpľoÍit Kft. (székhely: 1091 Budapest, Üllői Íú 129.;

cégtr.szám:01 09 699f03; ađőszćtm: 12700824-2-43; képviseli: Kökény Beatrix,
Jeney Zsolt Akos)

(továbbiakban e gyütt : S zerző dő Felek) között'

Előzménvek

A Ferencvárosi Torna Club, az FTC Kézilabdasport Nonpľofit Kft, és az onkormónyzat 2010.

május ] 2-én együttmíĺkodési megáIlapodast kantt a józsefiáľosi gyermekek rendszeres Spor-

tolási lehetőségeinek megteľemtése érdekében. A kerüĺet tanuĺó ifiúságának és felnőtt lakos-
ságának a minőségi élsportba torténő mind naglobb számban való bekapcsolódása és szóľa-
koztatósa érdekében, figyelembe véve a testnevelés és sport feladatairóĺ, a heĺyi testnevelés és

sporttevékenység támogatásáľól szóló 20/2002. (ĺ/.24.) sz' önkormányzati rendeletbenfogĺal-
takat, afentebb hivatkozott együttmiikodési megáĺlapodás módosításra került 20]0. november

9-én,20]I. december 20-ánés 20]3.januór 24-én. Tekintettel arľa, hogy a Ferencvdrosi
Torna Club és az FTC Kézilabdasport Nonpľofit Kft. újabb vállalásokat tesz, a Felek az aláb-
b iakb an álĺ apo dnak me g..

Az eeviittműktidés keľetében Szerződő Felek a kiivetkezőket vállaliák:

1. Ferencvárosi Torna Club váIlalja, hogy elősegíti a jőzsefuáĺosi lakosság mind szélesębb

rétegének ösztönzését a sportolásÍa' a ľekľeáció és az egészségmegórzés céljából. Előse-
giti az egészséges, mozgás gazdag életmód iranti igény felkeltését, az egészségmegótzés
fontosságának elismeľésére irányuló szemléletformálást.

2. Ferencváľosi Torna Club vállalja, hogy a hátrányos helyzetúek' a nők, valamint a csa|á-

dok sportolási lehetőségeit oly módon támogatja,hogy az elore egyeńetett igények alap-
jánbińositja a Népligeti Sportcentrum területén lévő sportolási lehetőségek térítésmentes

igénybevételét.

3. Feręncvárosi Torna Club vállalja, hogy Józsefuáros azon taniĺtézményeiben, ahol erre

igény merül fel ingyenes szivacskézilabđa képzést indít heti több alkalommal az FTC
Kézilabđasport Kft . szakmai kányitźsáv a|.

4. Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy azon jőzsefvárosi iskolákban, ahol igény merül

fel arľa, hogy a tanľendben szereplő testnevelés órfü szakmai kooľdináciőjábarl neves

szakemberei segítséget nyújtsanak, olt e|ozetes egyeztetés alapjan azFerencvárosi Torna

Club erre térítésmentesen lehetőséget biztosít.
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5.

6.

7.

8.

11.

12.

13.

14,

9.

10.

A Ferencváľosi Torna Club 1 hetes nyáľi, tehetségkutató sporttáborttart több spoľtág vo-
natkozźsában a Népligetben. Feĺencvarosi Torna Club vállalja20 - az igazgatői munka-
közösség általjavaso|t -hźtrźlĺyos helyzetiĺ, szociálisan ľászoruló jőzsefvárosi gyermek-
nek ingyenesen biztosítja a nyfuon megrendezésre keľĹilő, 1 hétig taľtó sporťtáboľban töľ-
ténő ľészvételt.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy akézIlabđa szakosztá|ya utánpótlását elsődlege-
sen a józsefuáľosi sportoló gyermekek közül váIasńja ki, valamint a többi sportágban ki-
emelkedően teljesítő gyermekek előný élveznek az adott sportág szakosńáIyának után-
pótlás v áIasztása során.

Feľencvárosi Torna Club vállalja, hogy akézilabda szakosztáIy női - és ferfi, bajnoki - és

kupa mérkőzésein 25 db. ingyen jegyet bocsát a kerÍileti iskolás gyermekek és/vagy kísé-
rőik rendelkezéséľe elkülönített, |ezárt szektorban, melyek az igazgatői munkaközösség
javaslata a|apján kertilnek felhasználásľa.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy az a|ábbi szakoszttĺIyok nem kiemelt mérkozésein
szakosztźllyonként 20 db ingyen jegyet bocsát a jőzsefvárosi családok és a felnőtt lakos-
ság rendelkezésére, melyek az Önkormányzat által meghatározottjelentkezési rendszer-
ben kerülnek felhaszn á|ásr a.

a) kézi|abđa (női)
b) kézilabda (férfi)
c) jégkorong (női)
d) jégkorong (férfi)
e) vizilabda

Az onkoľmányzat váIIaIja, hogy az Önkormányzat hivatatos újságjában, valamint hon-
|apján ľendszeľesenkozzéteszi a 8' pontbanmeghatározott mérkőzések helyét és idejét, a
jelentkezés módját és kiválasztja a méľkőzéseken részt vevőket.

Feľencvárosi Torna Club vállalja, hogy az at|étlka, birkőzźs, curling, futsal, kerékpár,
sport akľobatika, teke' torna női és férfi, úszás és akézllabda női és ferfi szakosztáIya źĺ|-

taluk meghatátozotĹidőpontban nyilvános edzéseket tart, melyenkizárő|ag a józsefuáľosi
lakosok vehetnek részt.

Feręncvárosi Toľna Club vállalja, hogy a keľületi diákolimpia döntőjének megľendezésé-
ľe a keniletitanintézmények számára akéz1|abda nagycsarnokot (1101 Budapest, Kőbá-
nyai út 47la.) téľítésmentesen ľenđelkezésre bocsájtja'

Ferencváĺosi Torna Club vállalja, hogy az onkormáĺyzat logóját téľítésmentesen megje-
leníti a kéz1|abda nagycsaľnokban (1l01 Budapest, Kőbányai út 47/a.) lévő ľotációs táb-
|án, a TV közvetítések szempontjából frekventált helyen.

Ferencváľosi Toľna Club vállalja, hogy az onkormányzat logóját téľítésmentesen elhe-
|yezi akézlIabďa szakosztźiy női játékosainak mezén.

Feľencvárosi Torna Club vállalja, hogy minden lehetséges fórumon népszenisíti József-
vaľost.

Ferencvárosi Toľna Club vállalja, hogy valamennyi szakosńá|ytlban igazo|tan sportoló
j ó zs e fváro s i g yeľmek tagdij át 50 oÁ -ka| c s cikkenti.

ll
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16.

ĺ7.

Fęrencvárosi Torna Club vállalja, hogy aktívan résztvesz a kerĹileti drogstratégia megva-
lósításában, aveszéIyeztętett és hátrányos helyzettĺ gyermekek és fiatalok szęrhasznáIatá-
nak megelőzését és csökkentését cé|ző közĺisségi a|apiłtevékenységek végrehajtásában.

Az onkormtnyzat vállalja, hogy az együttműkodés keretében _ a Feľencvárosi Toľna
Club oldaláľól a jövőben felmerülő esetleges igény esetén - a női és féľfi utánpótlás csa-
patainak edzés lehetőséget biztosít a kerĹileti tarintézmények tornateľmében a taniĺtéz-
m énye k szab ad kap acitás ának terhére'

18. Jelen cgytittmtĺkĺidćsi mcgállapodĺíst Szetzőđő Felek hatáľozatlan időre kcitik, hatálybalé-
pés az a|áirás napja, ahatáIybalépéssel egyidejtĺleg a koľábbi együttműködési megállapo-
đáshattiyát veszti.

19. Kapcsolattartók:
Feľencvárosi Torna Club és azFTC Kézilabdasport Nonpľofit Kft' részérő|: Hemela Zsolt
onkormany zat r észérol : dľ. Kocsis Máté pol gáľmester

Záľĺó ľendelkezések:
Az együttműködési megállapodás, a Szerződő Felek közös akarutáva| írásban módosítható,
valamint bármelyik fél írásos nyi|atkozatáva|,30 napos felmondási idővel felmondható.

Budapest' 20|3. đecember .....

Dr. Kocsis Máté
Budapest Józsefu árosi onkoľmányzat

polgármester

Kokény Beatrix
FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.

ĺj;gyvezető

Fedezete: Dátum: Budapest,2013.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
p énzu gy i ĺjgy o sztáIyv ezető

Jogi szempontból ellenj e gyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából

dľ. Mészár Eľika
a|jegyző

Kubatov Gábor
Feľencvarosi Toľna Club

elnök

Jeney Zsolt Akos
FTC Kézilabdasport Nonpľofit Kft'

ijgyvezetó
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3. szálmű melléklet
Támogatási szeľződés

amely létľejött a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Onkormányzat (székhely:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester, ađőszźlm..

I57357I5-f-4f törzsszáma: 7357|5, bankszám|aszám.' 14100309-10fI3949-01000006)' mint
Támogató (továbbiakban: Támogató), valamint

a Feľencvárosi Torna Ctub (székhely: 1091 Budapest, Ülloi rĺt If9.; nyi|vántartási szźtm
1354; adószźlm: |9709893-2-43, képviseli: Kubatov Gábor elnök, bankszámlaszám: Erste
Bank Nyľt' 1 1 600006-00000000-3 898 1 670)
mint Támo gatott (továbbiakban: Támo gatott),

együttesen a Felek között az alttbbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatottnak bruttó 20.000.000 Ft,- azaz bruttó Húszmillió foľint
összegű vissza nem térítenďo tttmogatást nffit azza|, hogy Támogatott atámogatźlst az FTC
Kézilabdasport Nonpľofit Kft. źita| végzett tĺimegsport és utánpótlás nevelés tevékenység
költségeinek finanszíľozásźttahasznáIja fel (pl': rczsiszám|a' teľembérlet, személyi jellegű
juttatások)'

2. A Támogatő atámogatást jelen szerzodés a|áírtstúó| számitott 8 napon belül átutalja a
Támogatott Erste Bank Zrt.-ĺéI vezetett, 1 1600006-00000000-38981670 számú bankszám-
Iaszám|tĄára.

3. A Támogatott a támogatást a támogatási szerzőđés a|tfuástőI számitot|365 napon belül
koteles felhasználni.

4. Jelen támogatási szerzodés alapján aTámogatott elszámolási ktitelezettséggel tartozlk
a Támogató felé, a támogatás a szerződés 1. pontjában foglalt cé|ja szerinti felhasználásáľól a
hatályos jogszabá|yi előíľásoknak megfelelo bizony|atok és számlák másolatának (mely szám-
lák nem lehetnek régebbiek a szerződés aláirásának napjánál) bemutatásáva|, szöveges be-
számolással együtt legkésőbb az aláírćstő| számitott 380 napon belül.

5. A Támogató jogosult báľmikor ellenőľizni a tźlmogatás időaľányos felhasználását és
jogosult k&ni az ęzze| osszefĹiggő számadást.

6. Támogató jelen szerződésben kijelenti, hogy
- atámogatási igényében foglalt adatok, infoľmációk és dokumentumok teljes körűek, valódi-
ak és hitelęsek,
- nem ál1 végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb) a meg-
szüntetésľe iľányuló, jogszabá|yban meghatározott eljáľás nincs folyamatban, nem rendelke-
zik |ej árt e s edéke s s é gű, me g nem ťt zetett ko ztarto zással,
- hozzájáru| az áIlanháztartás műkĺjdési rendjéről szó|ő 3681201 1. (XII.31.) Korm. rendelet
76' s Q) bekezdésben foglaltakhoz, va|amint a támogatási igény szabźiyszerűségének és a
költségvetésből nyújtott támogatáts renđeltetésszeľű felhasznźůásának jogszabá|yban meghatá-
tozott szervęk által tĺirtén ő e||enőrzéséhez,
- megfelel az á|Iamháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. töľvény 50' $-ában foglaltaknak, va-
lamint a kozpénzekből nyújtott tźlnogatások átláthatóságáľól sző|ő 2007. évi CLXXXI. ttiľ-
vény 14. $-ában foglaltaknak,
- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás megnevezése, céIja, összege, a
támo gatott tevékenys é g me gvaló sítás i helye nyilváno ssá gr a ho zhatő.

7. Támogató egyoldalú ny1latkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, illetve
a támogatást visszaťlzettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövet-
kezik:
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- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy aTámogatotí az igénylés szakmu, pénzljgyi tar
talmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott azigény|és benyújtásakoľ,

- ha a támogatást részben vagy egészben nem aTámogatotthaszná|tafe|,
-ha a Támogatott az e|fogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségét a jelen szerzodésben megjelolt hataridőig

nem teljesíti,
- ha a Támogatott baľmely, je\en szerződésbe foglalt nyilatkozatava|őt|an.

8. A Támogatott tudomásul veszi, hogy _ legfeljebb öt évľe _kizárhatő atámogatások ľend-
szeréből, ha az a|éhbiakban meghatźĺrozott feltételekből legalább egy bekövetkezik:
- jelen szęrzodésbenrogzített kotelezettség teljesítése egyáIta|án nem vagy csak részben való-

sul meg,
- atámogatási dontés tarta|mát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy meglévęsztó ada-
tot s zo l gált atoÍt, v agy i l yen nyi l atko zatotÍ. tett,
- esedékessé váIt és meg nem fizetett koztartozäsavaÍl'
- aTźlmogatott az elfogadott céltól eltéľő feladatot valósít meg,
- aTámogaÍott a bejelentési kĺjtelezettségének az előirthatáriđőig nem tett eleget.

9. A Támogatott kijelenti, hogy támogatási igénnyel kapcsolatban aTámogató képviselő-
ivel közolt adatok, információk és dokumentumok teljes köľűek, valódiak és hitelesek'

10. A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon tiĺlikoztaftozása, illetve aTámogatóval szem-
ben lejárt tartozása nincsen.

11. Felek rogzitLk, hogy a jelen szerződésben nem szabáIyozott kéľdésekben a Ptk., az
á||amháztartásról szóló toľvény végrehajtásźlrőI szőIő 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet és a
vo natko zó e gyéb j o gszab á|yo k rende lk ezé s ei k ttny adő ak.

12. Felek a szerzođést elolvasták és mint akaľatukkal mindenben egyezőt elfogadják. Jelen
szerzodés 2 számozotÍ' oldalból á1l és 6 példányban készült.

Budapest, f013. december

Budapest Főváros VIII. Kerület Jőzsefvá-
rosi onkoľm ányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgáľmesteľ
Támogató

Fedezete:

Pénzügyileg ellenjegyzem :

Páris Gyuláné
pénzü gyi u gy osztá|yv ezeto

Jogi szempontból el lenj e gy zem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|

dľ. Mészár Eľika
a|jegyző

Ferencvárosi Torna CIub
képviseletében
Kubatov Gáboľ

elncĺk
Támogatott

Dátum: Budapest,20l3.
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