
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármcstere 

Előterjeszt és 

~- számú előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok támogatási szerződésének 

módosításáról 

l. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 170/2013. 
(IV.l8.) határozatával bruttó húszmillió forint összegű támogatást biztosított a Kőbányai 
Diákok Sportegyesülete (a továbbiakban: KDSE) részére a Kada utcai sportcsarnok 
kialakításával, különösen a közműfejlesztéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, a költségek 
fedezetéhez támogatás nyújtása tárgyában. 

Az előterjesztés 2. mellékletét képező megállapodás 4. pontja szerint a KDSE a támogatás 
összegének felhasználásáról201 3. december 15-éig köteles elszámolni. 

Hajdu Péter úr, a KDSE elnöke az előterjesztés 3. mellékletét képező kérelemmel fordult 
Önkormányzatunkhoz, melyben kérte, hogy a folyamatban lévő közműfejlesztések miatt az 
elszámolás határidejét közös megegyezéssel a felek 2014. szeptember 30-ra módosítsák. 

II. A végrehajtás feltétele 

A megállapodás módosításának feltétele a Képviselő-testület jóváhagyó döntése. 

III. Hatásvizsgálat 

A megállapodás módosításával lehetőséget biztosíthatunk a KDSE részére a 
közműfejlesztések határidőre történő megvalósítására, azaz a tornacsarnok időben történő 
felépítésére. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. február"~~~ 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
.-:----···. ~-7 u 
~ Krisztián 

jeg)'~ő 

Kovács Róbert 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. ( ... ... )határozata 
a Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok támogatási szerződésének 

módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (1105 
Budapest, Ihász utca 24., bírósági nyilvántartási száma: 7557/2011.) között 2013. május 3-án 
- a Kada Mihály Általános Iskola területén tornacsarnok építéséhez 20 millió forint összegű 
támogatás nyújtása, pénzeszközátadása tárgyában - kötött megállapodás 4. pontjának első 
mondatát a következőképpen módosítja: 
"4. A KDSE a támogatási összeg felhasználásáról 2014. szeptember 30-áig köteles tételesen 

elszámolni az l. mellékletben meghatározott módon." 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 

Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője 
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Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, 
bankszáml~záma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000). képviseletében Kovács Róbert 
polgármester mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhelye: 1105 Budapest, Ihász utca 24., 
bírósági nyilvántartási száma: 7557/2011., adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszáma: 
107005543-43769201-52300002) képviseletében Hajdu Péter elnök mint átvevő (a 
továbbiakban: KDSE), együttesen Szerződő Felek 

között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

l. A Szerződő felek rögzítik, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 170/2013. (IV.l8.) határozatával bruttó 20 OOO OOO Ft-ot, azaz bruttó 
húsZmillió forint összegű támogatást biztosított a KDSE részére a "Kada utcai sportcsarnok 
kialakításával, különösen a közműfejlesztéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, a költségek 
fedezetéhez támogatás nyújtása" tárgyában. 

2. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül átutal ja az l. pontban 
meghatározott összeget a KDSE 107005543-43769201-52300002 számú bankszámlájára. 

3. A KDSE a támogatási összeget csak az l. pontban meghatározott célra, rendeltetésszerűen 
használhatja fel. 

4. A KDSE a támogatási összeg felhasználásáról 2013. december 15-éig-ig köteles tételesen 
elszámolni az l. mellékletben meghatározott módon. 

4.1 Az Önkormányzat a bizonylat másolatokat, számlamásolatokat, jegyzékeket - az 
eredetivel történt összevetés után - szignálja és bélyegzőlenyomattal látja el, majd az 
eredeti bizonylatot, számlát, jegyzéket visszaküldi a KDSE-nek. 

4.2 A KDSE képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában, az elszámolás 
főösszesítőjén aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott 
célra ,.fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit 
nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

4.3 Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig 
bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést a KDSE köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak 
az ellenőr rendelkezésére bocsátásávaL 

4.4 Ellenőrzésre jogosult: a Főépítészi Csoport vezetője. 

5. A KDSE köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem 
szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az 
elszámolásra rendelkezésre álló határidő - 2013. december 15. - elteltét követő 15 napon 
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belül,. a támogatási összeg átutalásának napjától a visszafizetés napjáig, valamint késedelmi 
kamatként a jegybanki alapkamat egyszeresét. 

6. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor a KDSE-nek nincs lejárt 
köztartozása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, 
illetve adósságkezelési eljárás. 

7. A KDSE a jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 6. pontban írtak a 
KDSE-vel szemben nem állnak fenn és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen tények 
bekövetkezéséről a Önkormányzatot haladéktalanul értesíti. 

8. Az Önkormányzat képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 
önkormányzati rendelet, valamint a 3/2012. (III. 1.) polgármesteri és jegyzői közös utasítás 
alapján jogosult a szerződés aláírására. 

., 

9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári T5rvénykönyvr(ll sióló 1959. 
évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. ' , ··• 

~ 

10. A jelen megállapodás két oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az l. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen· megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.· 

Pénzügyi ellenjegyző: 

2013 MÁJ 0 3. 1fL/ 
Rappi Gabriella 
csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

~' Mozs*r 'Agnes 
csoportvezető 
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l. melléklet 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

l. A KDSE az eredeti ÁFA-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - a:z alábbi tartalmú szöveget: 

·' 

"A kifizetés a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a 
zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló önkormányzati rendelet alapján került 
folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
KDSE fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöv~et vezeti rá: ' 

,,A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert 
polgármester úr 
részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 170/2014~ vv..,.....

(IV.18.) sz. határozatával bruttó 20.000.000 Ft-ot biztosított egyesületünk részére a "Kada 
utcai sportcsarnok kialakításával, különösen a közmű fejlesztéssel kapcsolatos feladatok el-

végzése, a költségek fedezéséhez támogatás nyújtása" tárgyában. 
Megkötött megállapodásunkban szereplő elszámolási határidő meghosszabbítását szeret

ném kezdeményezni a beruházás befejezése utáni elszámolás határidejéig - ez 2014. szept
ember 30. napja -, mert a közművekkel kapcsolatos ügyek még nem zárultak le. 

Kérem, hogy fentiekről szükség esetén tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

Budapest, 2014. január 14. 

Üdvözlettel: 

-~' 
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