
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat a Törekvés Sportegyesület 
támogatási megállapodásának mó
dosítására 

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 forin::támogatást biztosít a Törekvés Sportegyesület részére. 
A támogatási megállapodás szerint a támogatás ütemezé se 20 ll. évben havi egyenlő részle
tekben történt. 20 ll. június hónapig a 8 OOO OOO Ft -ból 4 600 002 millió Ft-ot elutaltak. Az 
Egyesület 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 
2011. 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. 

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 módosítását az előterjesztés l. mellékletében foglaltak 
szerint jóváhagyja. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehaj+'isért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 04. 

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

Humán Iroda vezetője 
(~ 



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 feltétel ekkel: 

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: 

20 ll. január hónap 
20 ll. február hónap 
20 ll. március hónap 
20 ll. április hónap 
20 ll. 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 Krisztián jegyző megbízásából 

Végh Erzsébet 
osztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Kissné Németh Erzsébet 
referens 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 
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