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Eloterjesztes a KepviselO-testiilet reszere
a Ferencvarosi Torna Klub altai a Bihari uti Sporttelepen letesitendo beruhazashoz
flzetendo hozzajarulasrol es az ingatlan hasznalatarol szolo szerzodesrol
I. Tartalmi osszefoglalo

A Ferencvarosi Torna Club Zrt. (tovabbiakban: FTC) a noi labdarugas fejlesztesere a
rendelkezesere all6 latvany-csapatsport infrastrukturalis beruhazasi keretbol edzocentrumot
kivan letesiteni Kobanyan. A beruhazas tervezett helyszine a Budapest Fovaros X. keriilet
Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban a116, Budapest X. kerulet, Bihari uton talalhat6,
38367/5 hrsz.-u, ,sporttelep" megnevezesu, 38 903 m2 alapteriiletu ingatlan (a tovabbiakban:
Sporttelep). A beruhazashoz sziikseges forrast a tarsasagi ad6r6l es osztalekad6r6l sz616 1996.
evi LXXXI. tOrveny (a tovabbiakban: Tao. tOrveny) 22/C. §-a szerinti tamogatasb6l es
onreszbol kivanja fedezni. Az FTC kerelmet az eloterjesztes 2. melleklete tartalmazza.
A Magyar Labdarug6 Szovetseghez (a tovabbiakban: MLSZ) benyujtott tervek alapjan a
beruhazas soran a kovetkez6 sportletesitmenyek kertilnek kialakitasra:
a) 1 db 68 m x 105 m alapteriiletu fiives palya,
b) 1 db 50 m x 90 m alapterti1etu nagy mufiives palya,
c) 2 db 20m x 40 m alapteriiletu kis mufiives palya, valamint
d) kiszolgal6 letesitmenyek (oltOzok, zuhanyz6k, irodak, raktarak) amelyek valamennyi palya
kiszolgalasat biztositjak.
A kiszolgal6 letesitmeny egy tOmbben elhelyezett kiilonall6 kontenerekbol epiil meg, amely
epitmeny es a labdarug6palyak sem igenyelnek epitesengedely koteles epitesi munkat.
A tervezett letesitmenyek Sporttelepen beliili helyet az eloterjesztes 3. melleklete tartalmazza
(helyszinrajz).
Az FTC altai letesitett fiives es mufiives palyak, valamint az azokhoz kapcsol6d6 kiszolga16
letesitmenyek az ingatlantulajdonos Onkormanyzat tulajdonaba keriilnek. Az FTC a
beruhazas ellenertekekent a palyak hasznalati jogat kapja meg 30 ev idotartamra. A Tao.
tOrvenyben meghatarozottnal (15 ev) hosszabb idotartamot a beruhazas nagysagrendje
indokolja.
A Sporttelep a Kobanyai Sportletesitmenyeket Fenntart6 Kozpont (a tovabbiakban: Kozpont)
hasznalataban van, az ujonnan letesiilo palyakat is a Kozpont fogja iizemeltetni. A fiives palya
karbantartasahoz sziikseges eszkozoket es anyagokat az FTC biztositja. Az FTC a nagy
palyakhoz villany es vizalmeroket letesit, es fizeti az ezzel kapcsolatos koziizemi dijakat.
A tervezett hasznalati megosztas szerint a fiives palyat es a nagy mufiives palyat elsosorban
az FTC hasznalna, az Onkormanyzat a fennrnarad6 idotartamban hasznosithatja a palyakat, a
fiives palyat az FTC engedelyevel. A ket kis mufiives palya az Onkormanyzat kizar6lagos
hasznalataba keriil.
A beruhazas osszkoltsege nett6 494 milli6 forint, amelyhez 30% + 27% afa onreszt sziikseges
biztositani. Az FTC 50 milli6 forint tamogatast ker az Onkormanyzatt6l az onresz
biztositasahoz, amelybol 25M Ft-ot 2014. okt6ber 30-aig, tovabbi 25M Ft-ot 2015. marcius
31-eig kellene megfizetni. A tamogatas elso resze kifizetesenek feltetele, hogy a ket kis
miifuves palya uzembe helyezese es az Onkormanyzat reszere tarteno atadasa megtartenjen.

A beruhazas kapcsan a tulajdonos Onkormanyzatnak el6zetesen hozza kell jarulnia ahhoz,
hogy az ingatlanra a Magyar Allam javara jelzalogjog keriiljon bejegyzesre a beruhazas
iizembe helyezeset61 szamftott 15 evig.
A nyilatkozat kiadasaval egyidejiileg celszerii a vagyonjogi es az alapvet6 hasznalati
kerdesekben t0rten6 megallapodas megkotese. Az MLSZ-hez benyujtand6 palyazathoz az
FTC-nek igazolnia kell tovabba az ingatlan hasznalatara vonatkoz6 jogosultsagat, amit a
hatarozat 1. mellekleteben meghatarozott szerz6des tartalmaz.
II. Hatasvizsgalat

Az Onkormanyzat 50 M Ft hozzajarulasa egy brutt6 627 M Ft osszegii beruhazast
eredmenyez, ami vel a keriilet gazdagodik es az Onkormanyzat vagyona no.
A beruhazas eredmenyekent jelent6sen b6viil a sportolasi lehet6seg K6banyan. A megujult
sporttelepet amat6r, verseny- es tOmegsportcelokra egyarant hasznalhatjak az iskolak, a
lakossag, illetve a sportegyesiiletek. Az ingatlan berbeadas utjan is hasznosithat6, azon
kiilonboz6 sport- es kulturalis rendezvenyek is tarthat6k, amelyek szinten bevetelt
eredmenyezhetnek.
III. A vegrehajtas feltetelei

A Sporttelep a nemzeti vagyonr61 sz616 2011. evi CXCVI. tOrveny 5. § (5) bekezdes b) pontja
szerint korlatozottan forgalomkepes tOrzsvagyonnak min6siil. Az Onkormanyzat vagyonar61
sz616 23/2013. (V. 30.) onkormanyzati rendelet 22. § a) pontja alapjan a korlatozottan
forgalomkepes tOrzsvagyonba tartoz6 vagyonelem hasznalatba adasar61 ot evet meghalad6
hasznalatba adas eseten a Kepvisel6-testiilet dont.
Az iden fizetend6 25M Ft a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi
koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 13. melleklet 4. sor
(Palyazatok onresze) terhere biztosithat6. A szerz6des alapjan a kovetkez6 evben fizetend6
hozzajarulast a 2015. evi koltsegvetesbe kell betervezni.
Az Eur6pai Uni6r61 sz616 Szerz6des es az Eur6pai Kozosseget letrehoz6 Szerz6des 87. cikk
(1) bekezdese szerint a kozos piaccal osszeegyeztethetetlen a tagallamok altai vagy allami
forrasb61 barmilyen formaban nyujtott olyan tamogatas, amely bizonyos vallalkozasoknak
vagy bizonyos aruk termelesenek el6nyben reszesftese altai torzitja a versenyt vagy azzal
fenyeget, amennyiben ez erinti a tagallamok kozotti kereskedelmet. Az Onkormanyzat altai
nyujtott sport celu beruhazasra vonatkoz6 tamogatas nem tartozik a 87. cikk hatalya ala.
IV. Dontesi javaslat

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete meghozza az
el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot.
Budapest, 2014. majus, (j_ ."

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem:
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I. melleklet az eloterjeszteshez
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat KepviselO-testiiletenek
. . ./2014. (V. 22.) hatarozata
a Ferencvarosi Torna Klub altai a Bihari uti Sporttelepen letesitendo beruhazas
tamogatasarol es az ingatlan hasznalatarol szolo szerzodesrol

1. Budapest F6varos X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testlilete a Ferencvarosi
Toma Club Zrt.-vel (a tovabbiakban: FTC) az Onkormanyzat tulajdonaban all6, Budapest X.
kertilet, Bihari lit 23. szam alatt talalhat6, 38367/5 hrsz.-u, ,sporttelep" megnevezesu, 38 903
m2 alapterliletu ingatlan hasznalatar61 sz616 szerzodest az 1. melleklet szerinti tartalommal
j6vahagyja, es felhatalmazza a polgarmestert a szerzodes alairasara.
2. A Kepvisel6-testtilet az 1. melleklet szerinti szerzodesben meghatarozott beruhazashoz
25 000 eFt tamogatast nylijt az FTC reszere a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai
6nkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 13.
melleklet 4. sora (Palyazatok onresze) terhere a celtartalek felszabaditasaval egyidejuleg.
3. A Kepvisel6-testtilet elozetesen hozzajarul ahhoz, hogy az 1. pontban meghatarozott
ingatlanra az FTC altai igenybe vett ad6kedvezmeny mertekeig a Magyar Allam javara
jelzalogjog kertiljon bejegyzesre az ingatlan-nyilvantartasba a beruhazas tizembe helyezeset61
szamitott 15 ev idotartamra.
4. A Kepvisel6-testtilet felkeri a polgarmestert az eloiranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara es
a koltsegvetesi rendeletben t6rten6 atvezetes erdekeben a sztikseges intezkedes megtetelere.
5. A Kepvisel6-testtilet felkeri a polgarmestert, hogy a 2015. evben fizetend6 25 000 eFt
tamogatasi osszegnek az Onkormanyzat 2015. evi koltsegveteser61 sz616 onkormanyzati
rendeletben t5rten6 tervezeser61 gondoskodjek.
Hatarid6:
Feladatkoreben erintett:

azonnal
az 5. pont vonatkozasaban a 20 15. evi koltsegvetes tervezese
a kertiletfejlesztesi es ktilkapcsolati szaktertiletert felelos
alpolgarmester
a Human Iroda vezetoje
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje
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1. melleklet a ...12014. (V. 22.) KOKT hatarozathoz

SZERZODES A BIHARI UTI SPORTTELEP HASZNALAT AR6L
amely letrejott egyreszrol

a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat (szekhelye: 1102 Budapest,
Szent Laszlo ter 29., adoszama: 15735739-2-42, bankszamlaszama: 11784009-15510000,
kepviseli: Kovacs Robert polgarmester, a tovabbiakban: Onkormanyzat)
masreszrol

az FTC Labdarugo Zrt. (szekhelye: 1091 Budapest, Olloi lit 129., adoszama: 12956661-243 , KSH szama: 12956661-9319-114-01), bankszamlaszama: CIB Bank 1070125-6677875051100005, cegjegyzekszama: 01-09-967962, kepviseli: Orosz Pal vezerigazgato es Kubatov
Gabor igazgatosagi tag egyuttesen, a tovabbiakban: FTC, egyuttesen: Szerz6d6 Felek) kozott
az alulirott napon, helyen es feltetelekkel:
I. Vagyonjogi kerdesek

1. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az FTC
a) 1 db 68 m x 105 m (72 m x 110 m) alapteriiletii fiives palyat,
b) 1 db 50 m x 90 m alapteriiletii nagy miifiives palyat,
c) 2 db 20 m x 40 m alapteriiletii kis miifiives palyat, valamint
d) kiszolgalo letesitmenyeket (oltozok, zuhanyzok, irodak, raktarak, amelyek valamennyi
palya kiszolgalasat biztositjak, a tovabbiakban az a)-d) pontok egytitt: beruhazas) kivan
epiteni az Onkormanyzat tulajdonaban allo Budapest X. kerulet, Bihari ut 23. szam alatt
talalhato, 38367/5 hrsz.-u, , sporttelep" megnevezesii, 38 903 m 2 alapteriiletii ingatlanon (a
tovabbiakban: sporttelep) a tarsasagi adorol es osztalekadorol szolo 1996. evi LXXXI.
tOrveny (a tovabbiakban: Tao. tOrveny) 22/C. §-a szerinti tamogatas igenybevetelevel.
2. Az Onkormanyzat osszesen brutto 50 M Ft tamogatast fizet az FTC-nek az 1. pontban
meghatarozott beruhazas onreszehez akkent, hogy 25 M Ft-ot 2014. oktober 30-aig,
tovabbi 25 M Ft-ot 2015 . marcius 31-eig utal at a megadott bankszamlara. Az els6 reszlet
megfizetesenek feltetele, hogy a ket kis miifiives palya tizembe helyezese es az
6nkormanyzat reszere wrteno atadasa megtOrtenjen.
3. Az FTC vallalja, hogy egy even beliil megvalositja az. 1. pontban meghatarozott
beruhazast.
4. A Szerz6d6 Felek megallapodasa szerint az FTC az 1. pontban meghatarozott
beruhazassal nem szerez tulajdonjogot a sporttelepen. A beruhazas eredmenyekent
letrejott fiives es miiftives palyak, valamint az azokhoz kapcsolodo kiszolgalo
letesitmenyek az ingatlantulajdonos Onkormanyzat tulajdonaba keriilnek. Az FTC a
beruhazas ellenertekekent a palyak hasznalati jogat kapja meg a szerzodes 15. pontja
szerint.
II. A beruhazas kivitelezese

5. Az Onkormanyzat vallalja, hogy a sporttelepnek az 1. mellekletben meghatarozott, vastag
vonallal korbekeritett reszet az FTC mint epittet6 hasznalataba adja a beruhazas
kivitelezese erdekeben.
6. A fiives palya a sporttelepen meglev6 fiives palya helyen, a nagy miifiives palya a fiives
palya Horog utca feloli oldalan, annak menten, es a ket kis mii:fiives palya kozvetleniil a
nagy miiftives palya mellett letesul. A fiives palya koriil 3 futosav letesiil, amely a palya
egyik hosszabb oldalan 4 futosavra bovtil. A ket kis miifiives palya ugy keriil kialakitasra,
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hogy osszenyithat6 legyen. Az FTC a sporttelepen uj kaput letesit a Szallas utca fel61. A
kiszolgal6 letesitmenyek a Szallas utcai uj kapu es a ftives palya koze kertilnek.
7. A sporttelep 5. pontban meghatarozott reszenek az atadasa a jelenlegi, az FTC kepvisel6je
altai megtekintett a.Ilapotaban Wrtenik, azon az Onkormanyzat nem vegez tereprendezest
vagy mas hasonl6 el6keszit6 epitesi munkat. Az Onkormanyzat nem vallal felel6sseget a
sporttelep ingatlan-nyilvantartasi terkepallapotaert es a tervek megval6sithat6sagaert. A
beruhazas tervezese es kivitelezese kizar6lag az FTC feladata, abban az Onkormanyzat
semmilyen m6don nem vesz reszt.
8. A kivitelezes id6tartama alatt az FTC gondoskodik az ingatlanon raktarozott epitesi
anyagok es gepek, eszkozok felel6s 6rzeser61, tovabba felel6s minden epitesi munkaert.
9. A kivitelezes soran az FTC mint epittet6 folyamatosan tajekoztatja az Onkormanyzatot a
beruhazas allasar61. A beruhazas szakmai es penztigyi megval6sulasaert kizar6lag az FTC
felel6s, az Onkormanyzatot ezzel kapcsolatban semmilyen felel6sseg nem terheli.
10. A Szerz6d6 Felek kapcsolattart6i a beruhazas kivitelezese soran:
a) az Onkormanyzat reszer61: Szasz J6zsefvarostizemeltetesi csoportvezet6 (30/291-7947,
szaszjozsef@kobanya.hu),
b) az FTC reszer61: Pajan Viktor Nepligeti Sportkozpont projektvezet6 (20/383-0065,
viktor. paj an@fradi.hu).
11. A beruhazas muszaki a.tadas-atvetele soran az FTC biztositja az Onkormanyzat
kepvisel6jenek reszvetelet. Az FTC a beruhazast idegen tulajdonon tartja nyilvan a
konyveiben a beruhazas tizembe helyezeset kovet6 15 evig. Ezt kovet6en a beruhazas az
Onkormanyzat konyveibe kertil at, az FTC a beruhazas aktivalasahoz sztikseges minden
dokumentaciot a.tad az 6nkormanyzat reszere.

III. A sporttelep iizemeltetese es haszmilata
12. A sporttelepet a K6banyai Sportletesitmenyeket Fenntart6 Kozpont (szekhelye: 1107
Budapest, Bihari u. 23., a tovabbiakban: Kozpont) onkormanyzati koltsegvetesi szerv
tizemelteti. Az Onkormanyzat vallalja, hogy a sporttelep sport celu hasznositasat az 1.
pontban meghatarozott beruhazas tizembe helyezeset kovet6 30 evig biztositja.
13. Az 1. pontban meghatarozott valamennyi palya karbantartasahoz es felujitasahoz az FTC
biztositja a sztikseges gepeket, berendezeseket, eszkozoket es anyagokat (a tovabbiakban
egytitt: eszkozok) a szerz6des teljes id6tartama alatt. Az eszkozok hasznalataval
kapcsolatos kerdeseket az FTC es a Kozpont ktilon szerz6desben rogziti. Az
Onkormanyzat a szerz6des id6tartama alatt a rendelkezesre bocsatott eszkozokkel
biztositja az FTC reszere a ftives es nagy muftives pa.Iya hasznalatra alkalmas allapotat.
14. A sporttelep tervezett nyitvatartasi ideje: minden nap 8.00 es 22.00 6ra kozott.
15. Az Onkormanyzat az 1. pont ban meghatarozott beruhazas ellenertekekent az FTC reszere
ingyenes hasznalati jogot biztosit az alabbiak szerint:
15.1. Fiives palya

a)Az FTC a ftives pa.Iyat hetkoznap 6 6raban, 15.00 es 21.00 6ra kozott, valamint hetvegi
edzesek, bajnoki, edz6merk6zesek es az FTC altai szervezett labdarug6 tomak (a
tovabbiakban: merk6zes) lebonyolitasahoz hasznalja.
b) Az FTC hasznalatan kivtili id6tartamban a Kozpont az FTC engedelyevel hasznosithatja a
ftives palyat. Merk6zes el6tt a ftives palya regeneral6dasahoz sztikseges id6tartamra a
kozpont mell6zi a ftives pa.Iya egyeb hasznositasat.
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15.2. Nagy miifiives palya
a) Az FTC a miiflives pal yat hetkoznap 6 6raban, 15.00 es 21.00 kozott, valamint a hetvegi
edzesek es merk6zesek lebonyolitasahoz hasznalja.
b) Az FTC hasznalatan kiviili id6tartamban a Kozpont hasznositja a nagy miiflives palyat.
c) Az Onkormanyzat evente hat alkalommal (el6zetesen egyeztetett id6pontban) egesz
napos rendezveny kereteben hasznalhatja a nagy miiflives palyat.

15.3. Ket kis meretii miifiives palya

A ket kis meretii miiflives palyat az Onkormanyzat hasznalja.
15.4. Kiszolgalo letesitmenyek hasznalata
a) Az FTC hasznalja az altala letesitett oltOz6ket.
b) Az FTC a kiszolgal6 letesitmenyekben oltoz6helyisegeket biztosit a kis .miiflives

palyakhoz, valamint takarit6i oltoz6- es raktarhelyiseget az Onkormanyzat reszere. A
kiszolgal6 letesitmenyek hasznalataval kapcsolatos reszletes szabalyokat a Kozpont es az
FTC kiilon szerz6desben rogziti.
15.5. Az FTC els6sorban a Bihari utca es Szallas utca sarkan lev6 flives teriiletet hasznalja
parkolasi celra, masodlagosan a meglev6 parkol6t.
15.6. Az FTC altai letesitett uj, Szallas utcai kaput barki hasznalhatja. Az uj kapu
megnyitasat kovet6en az Onkormanyzat a Bihari utca fel6li kaput megsztinteti.
16. Az FTC a letesitmenyek hasznalatat masnak nem engedheti at.
17. Az FTC el6zetesen egy hettel korabban tajekoztatja a Kozpontot a flives palyan es a nagy
miiflives palyan a 15.1. pont a) alpontjaban es a 15.2. pont a) alpontjaban foglalt id6tartamon
beliil a konkret edzes- es merk6zesid6pontokr61.
18. Az FTC a sajat koltsegen
a) alvizmer6t letesit a flives palya locsolasahoz sztikseges vizmennyiseg meresere, a
vizszolgaltatasra a sajat neveben koztizemi szerz6dest kot a szolgaltat6val,
b) alvillanyaram-mer6t letesit a fuves palya, a nagy miiflives palya, valamint a kiszolgal6
letesitmenyek megvilagitasara felhasznalt elektromos aram meresere, az elektromos aram
szolgaltatasara koztizemi szerz6dest kot a szolgaltat6val,
es ezen koztizemi szolgaltatasok dijat a jelen szerz6des id6tartama alatt megfizeti.
19. A palyak meghibasodasar61 az FTC haladektalanul ertesiti a Kozpontot.
20. A Szerz6d6 Felek kapcsolattart6i az tizemeltetessel kapcsolatban:
a) az Onkormanyzat reszer61: Nagy Istvan, a Kozpont vezet6je (30/933-4736,
niv@freemail.hu), illetve az altala kijelOlt szemely,
b) az FTC reszer61: Pajan Viktor Nepligeti Sportkozpont projektvezet6 (20/383-0065,
viktor. paj an@fradi.hu).
IV. Egyeb rendelkezesek

21. A 15. pontban foglalt hasznalati jog a beruhazas tizembe helyezeset kovet6 30 ev
id6tartamra sz61.
22. A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a palyak kortili reklamfeliileteket a
Kozpont es az FTC kozosen hasznositja 50-50% aranyban. A Kozpont es az FTC a
reklamfeliiletekb61 szarmaz6 beveteleket negyedevente egyezteti, es azt kovet6en 15 napon
beliil az 50%-ot atutalja a masik fel szamlajara. A kivitelezesi koltsegek a berl6t terhelik,
melyet a Kozpont es az FTC ktilOn szerz6desben rogzitenek.
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23. A szerz6des sulyos szerz6desszeges eseten rendkivtili felmondassal sztintethet6 meg
azonnali hatallyal. A Felek vallaljak, hogy a beruhazas tizembe helyezeset kovet6 15 even
beltil nem elnek a rendkivtili felmondas jogaval, a felmertil6 vitas kerdeseket egyeztetes utjan
oldjak meg.
24. Az FTC reszer61 sulyos szerz6desszegesnek min6stil ktilonosen, ha
a) nem, vagy nem megfelel6en vegzi el az 1. pontban meghatarozott beruhazasokat,
b) a hasznalataban lev6 palyakat nem rendeltetesszeruen hasznalja,
c) a 13. pontban foglaltakat nem, vagy nem megfelel6 mennyisegben vagy min6segben
teljesiti,
d) a letesitmenyek hasznalatat masnak atengedi,
e) nem biztositja az Onkormanyzat reszere a 15. pontban foglalt hasznalatot,
f) a 17. pontban foglalt almer6ket nem alakitja ki, vagy nem fizeti a koztizemi dijakat,
g) a reklamfeltiletek hasznositasaval kapcsolatos 22. pontban foglalt rendelkezeseket
megszeg1.
25. Az Onkormanyzat reszer61 sulyos szerzodesszegesnek minostil ktilonosen, ha
a) a beruhazas kivitelezese erdekeben nem adja az FTC hasznalataba a sporttelep
meghatarozott reszet,
b) a beruhazas tizembe helyezeset kovet6en nem biztositja a 15. pontban meghatarozott
hasznalatot az FTC reszere,
c) a ftives palya 13. pontban meghatarozott karbantartasat nem, illetve nem megfelel6en
vegzi, es ezzel kart okoz,
d) a reklamfeltiletek hasznositasaval kapcsolatos 22. pontban foglalt rendelkezeseket
megszegi.
26. A szerz6des megszunese eseten az FTC koteles az altala hasznalt letesitmenyeket a
Kozpont reszere 3 napon beltil atadni es az ingatlant elhagyni. Rendkivtili felmondas vagy a
szerz6desnek az FTC-nek felrohato egyeb megszunese eseten az FTC nem jogosult a
beruhazas koltsegei megteritesere.
27. A szerz6desben nem szabalyozott kerdesekben a hatalyos jogszabalyokban foglaltak
iranyadok.
A Felek a szerz6dest mint akaratukkal mindenben megegyez6t, helybenhagyolag irtak ala.
Budapest, 2014. majus,

"
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2. melleklet az eloterjeszteshez

Kovacs Robert
Poluimnester
Ur reszere
0

K6banyai Onk.ormimyzat
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.

Tisztelt PoJgarmester Ur!

FTC Zrt a noi labdart1gasanak tejlesztesere a rendelkezesere all6 latvany-csapatsport infrastrukturalis
beruh<izlisra fordithat6 kereteb61 a Kobaoyai Onk.orrminyzat tulajdonaban all6 38367/5 hrsz-u, termeszetben
Budapest X.keriilet, Bihari uton talalhat6 Torekves palyim kivan edz6centrumot letesiteni az el6zetes
megbeszelesek eredmenyekent a K6banyai Onkormanyzattal egyi.ittmill<odve. A telep teriileten egy elofuves
es egy muft.ives nagymeretu labdarug6palyat vilagitassal es ontoz6rendszerrel, ket miifiives kispalyat
vilagitassal, egy minden palya igenyet kielegft6 oltoz6t, valamint a lelat6 felujitasat tervezi. A beruhazas
nem epitesi engedely koteles, mivel az oltozo komplexum a modem epftkezesi felfogast kovetve
kontenerekb61 epiil meg, a labdarug6 palyak pedig nem tartoznak az epitesi engedely koteles beruhazasok
koze.

.

A tejlesztes un . Tao-tamogatasb61 (1996.evi LXXXI tv. 22/C §) val6sul meg, tehat fontos szempont, hogy
az amator es tOmegsport szamara is elerhet6 legyen a sporttelep adta lehetosegek kihasznalasa, igy a keso
delutani edzesidon es a hetvegi merkozesek id6tartaman kiviil a K6banyai Onkormanyzat hasznositha~a a
sporttelepet a X. keriileti iskoh'tk sportolasanak biztositasara, tovabba sajat szervezeseben lebonyolftand6
rendezvenyek megrendezesere. A ket mufuves kisp<Hyat FTC Zrt nem kivaoja hasznalni, azt az
egyiittmukodes kereteben epfti az amator es tomegsp011 optimalis kiszolgalasara. A megval6sitand6
beruhazas tenntartasanak tOrvenyi kotelezettsege minim<Hisan 15 ev. Ennek biztosftasara FTC Zrt
gondoskodik a palyak karbantartasar61, es viseli a pa.Iyak kozmiiveinek koltsegeit.
A beruhazas osszkoltsege nett6 494M Ft (azaz negyszazkilencvennegymilli6 forint) . FTC Zrt a latvanycsapatsport

tamogatas

szab<:llyait

figyelembe

veve

az

osszeg

70%-at -

345,8M Ft-ot

(azaz

hLll'Ol11SZGZI1egyvenO/IJ1ifli6-nyo/cszazezer jorintot) - a rende}kezesere all6 infrastruktura]is beruhcizasra
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fordfthat6 keret6sszegbol, a beruhazas onreszet - 148,2M Ft-ot (azaz egyszaznegyvennyolcmilli6-kitszazezer

./(Jl·intot - es a fizetendo AFA-t- 133,38M Ft-ol (azaz egyszazharmincharommilli6-haromszaznyolcvanezer
/(xintol) sajat forrasab6l finanszirozza. FTC Zrt osszkoltsege 627,38M Ft (azaz hatszazhuszonhetmilli6haromszaznyolcvanezer forint).

Mindezeket figyelembe veve a projekt sikeres lebonyolftasa es fenntarthat6saganak biztosftasa erdekeben
ezuton kerjiik Tisztelt Polgarmester Urt61 a Kobanyai Onkormanyzat tamogatasat!

Kerjtik, bogy a Kobanyai Onkormanyzat adja tulajdonosi hozzajarulasat a beruhazas megval6sitasahoz!
Ketjtik, hogy a beruhazas onreszenek finanszirozasara SOM Ft-tal (azaz otvenmilli6 forinttal) tamogassa
FTC Zrt-t!
Keijiik, hogy a megval6sult beruhazas fenntarthat6saganak biztositasara 30 eves egyiittmukodesi
mcgallapodas sziilethessen a Kobanyai Onkonnanyzat es FTC Zrt kozott!

Budapest, 2014. aprilis 24.

Tisztelettel es koszonettel

or

Ferencvarosi Torna Club

1091 BUDAPEST, ULLOI
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