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Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Torna Clubbal 
történő együttműködésre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 1899-ben alakult, nagy múlttal rendelkező Ferencvárosi Torna Club együttműködési 
ajánlatával kereste meg Önkormányzatunkat, ismerve azt, hogy kerületünknek milyen 
kiemelkedő szerepe van az élsportolók utánpótlás-nevelésében szinte valamennyi sportágban. 
A Club az együttműködés keretében vállalja, hogy kerületünk intézményeinek testnevelés óráin 
részt vesz a tehetséges sportolók felmérése, kiválasztása céljábóL A felkészítő munkához 
szakemberek segítségét biztosítja, és neves élsportolókat is bevon. A testnevelő tanárok részére 
szakmai konzultációkat és továbbképzéseket biztosít. V állalja továbbá, hogy az önkormányzati 
rendezvényeken sportbemutatókat szervez, népszerűsíti a rendszeres testedzést, felhívja a 
figyelmet annak fontosságára. A Club a rendezvényeire Kőbánya Kártya felmutatásával 
kedvezményes belépést biztosít. A Torna Club az utánpótlás bázisaként kezeli a Kőbányai 
Darazsak és a KISE szervezetét, a Kőbányai Darazsakkal jelenleg is együttműködik. 
Az önkormányzati támogatás összege évente kerülne meghatározásra, valamint az 
együttműködés területeinek felülvizsgálata, bövítése is. 
Javaslatom, hogy önkormányzatunk a 2011. évben 15 millió forintos támogatási összeget 
biztosítson a Ferencvárosi Torna Club részére együttműködési megállapodás keretében a 
Képviselő-testület általános célú tartalékkerete terhére. 
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalja, és elnöke a Képviselő
testület ülésén ismerteti a bizottság javaslatát. 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Torna Clubbot a 2011. évben - együttműködési megállapodás keretében - 15 millió 
forinttal támogatja a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért: Humán Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vez~ , /2;;, 

Budapest,201l.május30. ~ ~ 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból látta: 



EGYÜTMÜKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László 
tér 29, törzsszám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester, mint támogató 
(továbbiakban: Támogató) 

másrészről: 

az Ferencvárosi Torna Club (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 129.; Bankszámlaszám: 
Erste Bank 11600006-00000000-38981670, nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság. 1354; 
adószáma: 19709893-2-43; képviseli: Kubatov Gábor elnök) a továbbiakban: FTC, mint 
támogatott (továbbiakban: Támogatott) együttesen, mint Szerződő Felek között az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/ A. § (2) bekezdése alapján, az 
alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

A támogatási cél meghatározása 

1.) A támogatás célja a sport szeretetének, valamint egészséges életmód népszerűsítése a 
fiatalságkörében, ennek működési költségeihez hozzájárulás céljelleggel - nem szociális 
ellátásként juttatott - vissza nem térítendő önkormányzati pénzeszköz átadássaL 

A támogatás összege és felhasználhatóság 

2.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató 15.000.000,- Ft azaz 
Tizenötmillió forint összegű támogatást nyújt a megállapodás aláírását követően 
pénzeszköz átutalással, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 
18.) sz. önkormányzati rendelete alapj án, a képviselő-testület általános felhalmozási 
célú tartalékkeretében biztosított összegből. 

3.) Az FTC kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat általános iskoláinak tanulói körében valamennyi szakosztályában (ifjúság 
és utánpótlás nevelés témakörökben) népszerűsítő programsorozatot állít össze, bonyolít 
le: 

-az PTC NBI és NBII szakosztályainak játékosai a sport népszerűsítése és az egészséges 
életmódra nevelés érdekében havi rendszerességgel osztályfőnöki órákon vesznek 
részt, az iskolával és az osztályfőnökkel közösen előre egyeztetett időpontokban, 

-az PTC edzői részt vesznek az iskola egyes osztályainak testnevelés óráin, ezen belül 
bemutató edzéseket tartanak havi rendszerességgel, 

-az PTC edzői, játékosai, emblematikus személyiségei előadásokat tartanak az 
egészséges életmód előnyben részesítéséről, és a sport szeretetéről, 

-az PTC rendezvényeire Kőbánya Kártya felmutatásával kedvezményes belépést biztosít, 
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-az FTC az utánpótlás bázisaként kezeli a Kőbányai Darazsak és a KISE szervezetét. 

4.) A Támogatott a 2.) pontbeli összeget csak és kizárólag a támogatási célra, 
rendeltetésszerűen használhatja fel. 

Egyéb rendelkezések 

5.) Az együttműködési megállapodást a Szerződő felek 2011. július l-től2012. június 30-
ig vonatkozó időszakra kötik. 

6.) A Támogató képviselője 6/2011. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet, valamint a 2/2010. 
számú polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult a szerződés aláírására. 

7.) A Támogatás összegéről a költségvetésben biztosított rendelkezési hatáskörben döntött 
a képviselő-testület ....... szám ú határozatával. 

8.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak. 

9.) A szerződés két oldalon öt példányban készült. 

IO.)Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 20 ll.. ......... . 

Kovács Róbert polgármester 
Támogató 

Kubatov Gábor elnök 
Támogatott 

Ellenjegyezte Dr. Szabó Krisztián jegyző megbízásából: 

V égb Erzsébet 
csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
irodavezető 

Horváthné Dr. Tóth Enikő 
jogtanácsos 


