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Tárgy: Javaslat együttműködési megállapo
dás kötésére a Törekvés SE-vel 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Törekvés SE az elmúlt években több feladatot is vállalt a kerületi sporttevékeny
ség eredményességével kapcsolatban. Mint ismeretes, a pekingi paralimpián résztvevő 
töris sportolók kiváló eredményeket értek el, melyet képviselő-testületünk is elismert. 

Az egyesület - melynek elsősorban kiváló utánpótlás-nevelő munkáját támogatja 
önkormányzatunk - egyre inkább törekszik arra, hogy minél több kőbányai gyereket 
nyerjen meg az egyesület lehetőségein belül rendszeres sporttevékenység végzésére, 
de ugyanakkor a példaképállítást is szem előtt tartja. Ezen kívül vállalja, hogy - a 
sportfejlesztési programunkban előírtak alapján - a kerületi fogyatékkal élők sportolási 
lehetőségeit biztosítja. 

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság március 24-ei ülésén tárgyalta az elő
terjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

37/2009. (III. 24.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy kössön megállapodást a Törekvés SE-vel 2009. április l-jétől 2012. december 
31-ig a mellékletben található szerződés alapján, azzal a kiegészítéssel, hogy a Törek
vés SE a kőbányai iskolák, intézmények részére előre egyeztetett időpontban biztosítsa 
a sportpálya használatát. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapo
dást köt a Törekvés SE-vel 2009. április l-jétől 2012. december 31 -éig. Egyben felkéri 
a polgármestert a megállapodás aláírására. (A megállapodás a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékletét képezi.) 



Határidő: azonnal 

Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 

Végrehaitás előkészítéséért: Hajdú Péter főosztályvezető 

B u d a p e s t , 2009. április 2. 

Hajdú Péter 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
j e g y z ő r^ 



Megállapodás 

amely létrejött egyrészről 
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, továbbiakban: Önkormányzat) 
képviseletében: Verbai Lajos polgármester, 
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, (továbbiakban: Törekvés SE) 
együttesen, mint Szerződő Felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

Az együttműködés célja: Szerződő Felek 2009. április l-jétől 2012. december 
31-éig tartó együttműködésben történő megállapodás a sporttörvényben, valamint a 
Kőbányai Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos önkormányzati 
rendeletben foglalt célok megvalósítása érdekében Kőbánya, illetve a magyar 
sporttársadalom javára. 

Az együttműködés kereteit a Szerződő Felek a fenti célkitűzés megvalósítása 
érdekében az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a sportról szóló 
2004. évi I. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a következőkben jelölik 
ki: 
1./ Az Önkormányzat a Törekvés SE Kőbánya területén működő tevékenységéhez 
erkölcsi és anyagi támogatást nyújt a sportfejlesztési tervekben és az éves 
költségvetésében meghatározottak szerint. A támogatás mértékének 2009. évi 
összege 15.000.000-Ft, azaz tizenötmillió forint, melyet a vívó szakosztály 
támogatására lehet felhasználni és amely a 2010-2012. években a KSH által kiadott 
infláció mértékével emelkedik Az évenkénti támogatás összegét a költségvetési 
rendeletben kell tervezni és annak jóváhagyását követően a Szerződő Felek az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdése alapján 
a költségvetési rendeletben elfogadottak alapján külön megállapodásban rögzítik, a 
szerződési feltételekkel együtt. Az Önkormányzat támogatja az SE bevételszerző 
tevékenységeit, ahhoz szakmai segítséget nyújt. 
2,1 A Törekvés SE szakmai segítséget nyújt a kerületi sportági feladatok 
kidolgozásában és ellátásában. Szakmai hozzáértésének felhasználásával segítséget 
nyújt az Önkormányzat szakbizottságának munkájához, minden szükséges 
kérdésben és esetben. Részt vesz mindazon a testneveléssel és a sporttal, 
rekreációval kapcsolatos feladatok elvégzésében, amelyre az Önkormányzat 
esetenként felkéri. Az Önkormányzat rendezvényein biztosítja élsportolói 



részvételét, a rendezvényekhez, sportversenyekhez és lebonyolításukhoz szakmai 
segítséget nyújt. 
3./ A Törekvés SE biztosítja a kerületi fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit. 
4./ A Törekvés SE biztosítja a kerületi iskolák, önkormányzati intézmények részére 
előre egyeztetett időpontokban a Bihari úti sportlétesítmény díjtalan használatát. 
5./ Az Önkormányzat a megállapodás koordinálását, valamint a Törekvés SE-vei 
való rendszeres kapcsolattartást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya révén biztosítja. 
Kapcsolattartó: Hajdú Péter főosztályvezető. 
6./ Szerződő Felek a megállapodásban foglalt vállalások, valamint további egyéb 
más vállalások megvalósulása érdekében jelen szerződésen kívül külön 
megállapodásokat köthetnek, melynek pontjai nem lehetnek ellentétesek jelen 
megállapodásban foglaltakkal. 
1.1 A megállapodásban vállalt feladatok végzése során a Felek között keletkezett 
vitás ügyeket elsősorban tárgyalások útján kell rendezni. Ha a vitás ügyben a 
tárgyalás megkezdésétől számított 30 napon belül nem jön létre megegyezés
bármelyik fél jogosult bírósághoz fordulni. 
87 Megállapodást kötő Felek jogvitájuk rendezéséhez (összeghatártól függően) a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 
9.1 Jelen megállapodás módosítása csak mindkét fél egyező akaratával és 
felhatalmazott képviselőjének aláírásával érvényes. 
10./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó szabályai az 
irányadóak. 
11./ Szerződő Felek a megállapodást elolvasás és együttértelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2009. április 01. 

Verbai Lajos Sárvári György 
polgármester elnök 

Ellenjegyezte: 

dr. Neszteli István jegyző 
megbízásából: 
Hegedűs Károly aljegyző 


