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Tárgy: Javaslat a Törekvés Sportegyesület 
támogatási megállapodásának 
módosítására 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormány
zat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján 8 OOO 
OOO forint támogatást biztosít a Törekvés Sportegyesület részére. 

A támogatási megállapodás szerint a támogatás ütemezé se 20 ll. évben havi egyenlő részle
tekben történt. 2011. június hónapig a 8 OOO OOO Ft-ból 4 600 002 Ft-ot eiutaltak Az Egyesü
let elnöke a fennmaradó 3 399 998 Ft utalását egy összegben kéri. 

A támogatás utalásának ütemezését a következő megbontásban kéri: 

20 ll. január hónap 
20 ll. február hónap 
20 ll. március hónap 
20 ll. április hónap 
20 ll. május hónap 
20 ll. június hónap 
20 ll. július hónap 
Összesen: 

l 166 667 Ft, 
l 166 667 Ft, 

566 667 Ft, 
566 667 Ft, 
566 667 Ft 
566 667 Ft, 

3 399 998 Ft, 
8 OOO OOO Ft 

Kérését azzal indokolja, hogy az ez évi fizetési kötelezettségeik és hátralékaik 2011. április 
15-ig meghaladták a 9 OOO OOO Ft-ot. A közműszolgáltatók jóindulatán múlik, hogy a létesít
ményt szünetmentesen tudják üzemeltetni. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a határozati 
javaslatról. 

Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottsága június 2-ai ülésén megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő
testületnek. 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővá
ros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Törekvés Sportegyesület között 2011. március 
24-én kötött támogatási megállapodás az előterjesztés módosítását l. mellékletében foglaltak 
szerint jóváhagyja. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. június 3. 

jegyző 

20 ll. július l. 
kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 
alpolgármester 
Jegyző 

Humán Iroda vezetője 

~d, ·o· :Z' Ra vany1 á~ 



Megállapodás módosítása 2011. évre 

amely létrejött egyrészről: 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 
29. törzsszáma: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester, mint támogató 

(továbbiakban: Támogató) 
másrészről: 
a Törekvés Sportegyesület (1107 Budapest, Bihari út 23. adószáma: 19805432-2-01, 
bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11710002-22441807, nyilvántartási száma: 2957) 
képviseletében Sárvári György elnök, 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: 

l. Szerződő Felek 2011. március 24-én megállapodást kötöttek (alapszerződés) a Bihari 
úti Törekvés Sporttelep működési költségeinek támogatása tárgyában. 

2. Az alapszerződés 2. pontjában a 8 OOO OOO Ft, azaz nyolcmillió forint támogatási 

összeg utalásának ütemezése az alábbi szerint módosul: 
2011. január hónap 
20 ll. február hónap 
2011. március hónap 
20 ll. április hónap 
2011. május hónap 
20 ll. június hónap 
Összesen: 

l 166 667 Ft, 
l 166 667 Ft, 

566 667 Ft, 
566 667 Ft, 
566 667 Ft 

3 966 665 Ft, 
8 OOO OOO Ft 

3. Jelen megállapodás módosítás az alapszerződés része és azzal együtt érvényes. Az 
alapszerződés itt nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

Szerződő Felekjelen megállapodás módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 20 ll. 

··································· 
Kovács Róbert 
polgármester 

Támogató 

Budapest, 20 ll. 

·································· 
Sárvári György 

elnök 
Támogatott 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztiánjegyző megbízásából 

Végh Erzsébet 
osztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Kissné Németh Erzsébet 
referens 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 
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~t me\; ktrciött cgyré<;zri)\: 
a Buda·lcst Füvúros X. keriilct KóbúnYai Ünkormúnvzat (ll 02 BudapcsL 
Szcnt l úszlll tér :::q __ töu:-;s;:tmT ::::l ()()()0_ ~~d(h/Jl11~1: l )c:; 1 0000-2--+:2.. banks;úm

Ll s;úm~L (HP B<mk Nyn i 1 70-l00(>-1 ""l ()IH Hl í kq~\ i:-;\.·letél,ctl Kovács Róbtc•rt 

polgánnt•stcr. mint t:tnw~~l\o (\\l\:lhhic~kh~uL l ~111W~~lll)) 
nú:-;rés;röl: 
a Tördnés Sport<.'g)l'siilct ( 1 l o: Bud<tpcsL Bihari ut 2~.. adósóma: 
19)-(0)4]2-2-0 l. bcmksz.ómla :-;Óm<.l: () l"l' !Lmk ~yrt. l i 7 l 0002-22441 R07. nyii
\Úntartúsi sóma: 29)7) képviscktdx·n Sánúri Gy<irgy dn()k, mint túmobatott 

(tn\ úbbiakban: lL1mog:.Hlltl) 
együttesen. mint Szcrzöclö 1:ckk k(viitt :.11 :ttbrnlüzlart~lsról sL.óló JlJ92. évi 
XXXVIII. törvén~ 13//\. ~ (2) hch·;désc :.1lapjún. <V ~11Ldírotl napon. helyen és 

kltételek kel: 
A támogatási tél mcghatáwzúsa 

1.) A t:m1og_at~1s célja a Túmogatnlt résl\.;re ~~ Bihari úti Törekvé:-; Sporttelep mú
ködésí költségeinek tL)m,)g~lt{ls~l céi.Jclk~~el- nem szncí:1lis ellútúsként jutta
tolt - \ issD\ n~'m térítcndö önkurman:: /.~ll i pén;.cs;.köz útacbssal. 

1.1. !\!lLiködési kültsé~ek kl"l\(in{is\.'\1: ~~~ cg:; csükt mükiidéséveL ~~ ,·crscnyo
tctéssd és a ktcsítmény\:'1,;. knnLlrl:ts:\\ al i)ss/x~!Ttggií bérköltségck. mcg
híósi díjak. közmüdíjak, bérleti díi~1k. j:llék\ c7:dÓÍ díjak. utazási. s!.úl

lús- cs étkezési költség\.~k. knntart:\sí és k:1rbantanúsi költségek. 

A túmogai~ts össicge és fdhasználhatósága 

2.).\ S;cr;(ídö l ~'kk mcg{d l~q,ndnak :lhh:.m. ]H lg) :l fámngató s.ooo.ooo,- Ft, 
azaz nyolcmillió forint ö:-;sA:gli t:mwgatast ll) Lijt <ll. :1l6hhí ütemezés s1.crint: 

2011. m:1rcíus húmp )()().()67. ll. 

20 l i. <1prdis hl.)ll:lp )66 6h7. FL 

201 l. m:1jus hón:tp 5bh.6() 7. Ft, 
.::o ll. jtmíus lwrwp c:;()().()() 7. l L 

2011. lt.Ilius h(·m:q1 5h(l.hh7. FL 
)(lli.6h7.lt. 

:'(;(J.6h7. l L 

c:;hh.hh 7. Ft. 
~hh.öh7. 1:1.. 

c:;(lh.hh~. IL 

:'_() \ \. Jlli:.'Jh/lllS ht111:ij> 

:'_()l l. S/l'pl\.'lllhcr iWil:lj~ 

:'.(l ll. ok telber lHll1~ll' 
20 l\. 110\CllllWr ]Hi\l;lp 

~Ol l. ck\.'\.'ll1h~._'t hcllLll' 



~~ túr~yÍt<m<~l' ~. n~1l'Yll~ 1kí ~\l\ltJI~hsJi. v ()nkurmÚ!1\ nt ::'.Oli. é\ i köll
Sl'~\l'L"-~séri)\ sl<llu 6:::'.011. (ll.\~.) s1. ,\nk,•nYWil);ali r'-~nckkk al~1pjún a 

rcnckkt \ l. sz. me\ kk kt(·l)\..'11 nh.Th~1Un1;,,tt B i h:~ rí úti Srwrttckp túmo~~~tú
súra elkúlönitett müktld0si c(:itl kl·r,·tho\ \; ()sc;;:egbt)l 2.333.33-l. Ft, M.al 

kettöm í ll Í(l-k1 runtsJ~\;haml i ne h(m111il' ;cr-h~troms;úzh<m11 í ne nég; l{ l rÍ nt <lZ 

Ünk,H·m:ul\ ;.at ::'Ol l. L'\ í ki'l\t '-'\CS l · 1(\,\\k,)d;\sún;lk ótmcncti sl<lh:dvo
z:ls{m\l S/(1\0 ::'.1-( :'()J() (:\\\17.) C:./. ;)n),<1rl\IJ\l:/:llÍ rendelet~_' :d~lj>_iÚn mÚr !'o-

h (·)s; t :1 :c.r:1 k '-'ri'! ll 

).) r\ Túmo~~<lWl\ J 2.\ P('lllb<-:li i)sc;zegct cs<d< <-'> ki1~1rnL1g <ll l. ponthanlllcgh:l

t:mvot\ l~mwg<llÚsÍ cc\r:L rl'l\c\e\tcíL'Sc:..;~_TÜ\..'Ii \i(\~;;n:tlh<ltÍ<l re\ utólagos e\szá-

nw\asÍ ki)tc\al'ttsl~ggcl. 

Elszúmolúsi és ellenüuésí köteleiettség 

4.) :'\ T~1mog<1tott 20 J l. dccL'lllhcr \5-éit'- köteles a Límogatúsi é'>ss;.cg klhas;n:l
lúsúvaltétckscn clsóm~ílni a; \. sL rnellt~l,.:\ctbcn mcghatúro;ott módon. 
Tc'tmogató ~~ m:.1solatokJt ·u ~_~rcckti\cl törlént öss;cvctés utún s;ignúlja és 
hc;lycg;öknyomattal l~úi~t c\. m~1jd dl crcckti sóm\út vissJ.~lküldí a Támoga-

tottn;lk. 

4.1. ;\ Iúnwg<ltntt to\ óhhú öss;cf~ígLdtí jcknll.~~;t köteles kés;Ílcni ll Képvi

sclÖ-lt'stülct részére . 

.:1.2. /\ l úmo!;~\tott kéjwisc\(íjénck hüntct(íj~ígi Jclciösség.c tudatúhan. a; el
s;.úmnL\s f()öss;csítóién ~dúír~·~s~\\ :1\ ig~l/tílni;l ke\ L hug; cl túmugatást :1 szcr
;ödésbcn mcg1laLll'tí/Olt C<-'lr~l fon..\Í\OlléL :11 c:\s;,;ll1lOiÚs ir;\lcÚ \ <dósak és ['t/Jeti 

köny\cihcn \<li~ttnetnlyít nyihúntmtj'l (l rú \OnaÜ.JVÓ s!Útl1\Ítcli szahúlvuk 

sze ri nt 

súig ktrmikor clknór·i;hcti. ~11. c·lkn\)r;ést ~~ l'úmogatotl kt'ltcks clóscgítcni 

a1. adatokn~1k. ir~nokn,\l.;, ~1/ ._·llcn()r lt..'ndc!kc;(·sérl' bocs~ltúsúv<tL 

(í.) i\ LlmPg~l\Otl ki\t~"·lcs \ issl<l il zet n i l' g\ \lSS/l'ghcn :1 t~ti1Jl)g_cltÚs lel nem has/
na ll. illet\ 1.' 1Wm ::;;:th~'tlys;cru'-'tl cls;ÚnHllt i1ss;cgét. V<lLlminL nem a túmoga

túsi cé\r~1 fclh<lsJn:dt résll~l (l/. cls;~111iííL\sr~t rcnck\kc/L'Src úlk) hatóridó 
20 l \ \..lcc\..'!l1hcr l:=; - cl h.:'! lL'\ ki)\ ~._'1') 1-; n~ll'')\1 h._·\ Cd. <1 Lutwg~ttúsi oss;q.~ út-



uL1Iúsún~1k n~1pF\tc1l ~.l \ is:;;:d'íll'té's n pi~~ jJHl C\ 1 20 °'n-us karnzttaiva\ 

l'~> Ül\ 

7 ) ;\ Túnwg~th'í kép\ 1sc\,1Í'-' ~v ()nkclr\11:111> nt 2\ll l. C\ t kz'.\hé~Yctcsér()\ s;.ú\ó 
()'201\. (ll.\1'.) s;. iinkorm:m;;:\IÍ r('JHk·k:L \~ll:!mÍnl J 22010. s;. pnl~ór-

S.) i\. s;er;('lcksbcn nem s;.:ü·d;. o;.otl kérdésekben ;1 Polg~tri lörvénykönyv 'o

~~~~Ü~\1/0 t-cncklkc;ésci ~v irútl\~tck1:1k 

0.) A s1erzódés húrom okblon öt péld~\11\ h~111 kés;Ci\L melynck el\O:lLts;thatat\an 

résztét képeli JI \. s;. mc\\l•kkt. 

1 0.) Szerzödö felek jelen sl.t'r;ödést c\~.11\Jsús és értelmezés után. mint akara

tukkal mindcnbcn egyezht jódtl1~1g) óL1g ;\lúírjúk. 

Budapt·st. 20 l l. 
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Ellcnic~yalc dr. Szah~1 Kris;ti:tn 
_icgy;~i nwghi;:tsúh(\1 

V ég h Ft7séhcl 
OS/lj h\ C le\ Ó 
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Sún ztri ( iyörgy 
elnök 

T~1mogatntt 



l. sz. mclléklet 

1. Túmng.<1tntt <11 eredeti /\Fi\-s ::;;úm!:u·;J k l rÚ\1...'/Cti. vagy ~v erre~~ cél-
ra c\kt•s;ítdl b~...;l;cgJ~~ kn;nm~1l<l\<li lc\!l.111h.'lÍ- meg mcgkL'Jldés c~\(ílt- <V 

abbLi wrt<llmú ,;;.i'lvcg.ct: 

. .A kifi1ctést D m~...·g.úllapndús túrg.y<Ü<l clklil('lnitctl t:trnogatúsi összegból fedez
tem. amely az Önkormcínyzat :20\ 1. é\ i költségvetéséröl szt)\Ó 6t20 ll. \l L l ö.) 

önkorrnúnyzzni rendelele alajojún kerCll t !'lll) \·lsítúsr<l., 

' 
r\z l. ponthan \.()g.blt:lkn<lk a s;<lmht<l történ(l rÚ\C/clt~sc utún <ll eredeti 

::;;úmlúkn'll l <llll~)gé\\(ltt l·émm<JSDLltnt ké~;;Jl. :\ múso\t s;.úmlúra a kö\etkc;Ö 

S/('l\ cg_d VC/.Cll \'él: 


