
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

(?~ . számú előterjesztés 

a Kőbánya Sport Clubbal történő együttműködésről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
kiemeit figyelmet fordít a sporttal kapcsolatos feladatok magas színvonalú ellátására. Az 
Önkormányzat évek óta szerződés keretében támogatást nyújt a legnagyobb kőbányai 
sportegyesületeknek, amelyek a taglétszámuk, a tevékenységük és az eredményeik alapján 
kiemeit szerepet töltenek be a kerület sportéletében. 

A Képviselő-testület a Kőbánya Sport Clubbal történő együttműködésről szóló 129/2014. (III. 
20.) határozatával döntött a Kőbánya Sport Clubbal (a továbbiakban: KSC) olimpiai ciklushoz 
kötött támogatási szerződés jóváhagyásáróL A Szerződő Felek az együttműködés időtartamát 
2016. december 31. napjáig határozták meg. 

Az Önkormányzat a KSC részére a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában biztosított 
ingyenes helyiséghasználati lehetőséget, amely után a KSC területarányosan fizeti meg a 
használattal kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeket 

Dr. György István, a KSC képviselője kérelemmel fordult az Önkormányzat felé a következő 
olimpiai ciklusra szóló együttműködés létesítése céljából, továbbá évi 46 millió forint 
támogatás nyújtásátkéri az Önkormányzattól a 2017. január. l. és 2020. december 31. közötti 
időszakra. 

A kérelem az előterjesztés 2. melléklete. 

A KSC zavartalan működése céljából az adott évi támogatási összeg arányos részét az 
átmeneti költségvetésbe tervezni szükséges, azzal a feltétellel, hogy a támogatás kiutalására 
csak a KSC előző évi beszámolója letétbe helyezésének megtörténtét bizonyító igazolásoknak 
az Önkormányzat részére történő benyújtását követően kerülhet sor. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat nyújtson támogatást a KSC-nek 2020. december 31-ig. 
Figyelemmel továbbá arra, hogy a fentiek szerinti ingyenes helyiséghasználatot a 2016. 
december 31. napjával megszűnő együttműködési megállapodás biztosította, a helyiség 
további használatba adását javasol om külön megállapodásban rögzíteni. 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatás olimpiai ciklushoz kötött biztosítása révén a KSC működése biztonságosabbá és 
kiszámíthatóbbá válik. A KSC sportolói jelentős országos és nemzetközi eredményeket érnek 
el, így Kőbánya jó hírnevét viszik szerte az országban és az országhatáron túl is. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az együttműködési megállapodás megkötésével az Önkormányzat arra vállal kötelezettséget, 
hogy a támogatás összegét a 2017., 2018., 2019. és a 2020. évi költségvetésébe is betervezi. 
Ennek elmulasztása esetén az Önkormányzat szerződésszegést követne el, amire tekintettel a 
KSC esetleges kártérítési igénye bírósági úton érvényesíthető. 



A támogatás adott évben történő folyósításának feltétele, hogy a KSC az előző évről szóló 
beszámolóját letétbe helyezze az Országos Bírósági Hivatalnál, és a letétbe helyezés tényét 
igazolja. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 22. § a) pontja értelmében a korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonba tartozó vagyonelem öt évet meghaladó vagy határozatlan időtartamra szóló 
használatba adása esetében a Képviselő-testület dönt. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. december"~." 

~~o 
Radványi Gábor~ 

Törvényességi szem ontból ellenjegyzem: 

jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12016. (XII. 15.) határozata 
a Kőbánya Sport Clubbal történő együttműködésről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Sport 
Clubbal 2020. december 31-ig történő együttműködésről szóló megállapodást az l. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan 
időre székhely és irodahasználat céljából a 2. melléklet szerinti tartalmú megállapodással 
ingyenesen a Kőbánya Sport Club rendelkezésére bocsátja az Önkormányzat tulajdonát 
képező, természetben az ll 05 Budapest, Ihász u. 26. szám alatt megtalálható Nemzetiségek és 
Civil Szervezetek Házában lévő Fsz. 4-es irodahelyiséget a jelenlegi felszerelésével és 
berendezési tárgyaival együtt. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgáriDestert az együttműködési megállapodás és az 
ingyenes használati szerződés aláírására. 

Határidő: 2017. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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l. melléklet a . ..12016. (XII 15.) KÖKT határozathoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli Kovács Róbert polgármester) mint támogató (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbánya Sport Club (székhelye: 1102 Budapest, Ihász u. 24., 
adószáma:19805322-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-20001766, 
nyilvántartási száma: 01-02-0000937, képviseli dr. György István elnök) mint támogatott (a 
továbbiakban: KSC), együttesen: Szerződő Felek között az alulírott napon, helyen és 
feltétel ekkel: 

l. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a KSC a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén működő sportegyesület, amely különböző sportágakban biztosít 
sportolási lehetőséget a kőbányai lakosok, gyermekek és felnőttek részére egyaránt. A KSC 
közreműködik az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai végrehajtásában, különös 
tekintettel a 2016-2019. évi Sportkoncepcióban foglaltakra. 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatai végrehajtása érdekében együttműködnek egymással. A Szerződő Felek az 
együttműködés időtartamát 2020. december 31. napjáig határozzák meg. 

3. A KSC az együttműködés keretében 
a) szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 
meghatározásában, a sportfejlesztési koncepció kidolgozásában és felülvizsgálatában, 
b) szakmai véleményével segíti az Önkormányzat szervei (Képviselő-testület, sportért felelős 
bizottság) sporttal kapcsolatos munkáját, 
c) az Önkormányzat felkérésére részt vesz a sporttal kapcsolatos konkrét feladatok 
ellátásában, különösen sportrendezvények megszervezésében és lebonyolításában, 
d) az Önkormányzat sportrendezvényein biztosítja a sportolói részvételét, 
e) előnyben részesíti a kőbányai hátrányos helyzetű gyermekeket olymódon, hogy a tagdíj uk 
és a versenyeztetésük költségének 50%-át a KSC fedezi, valamint 
f) biztosítja az Önkormányzat által meghatározott nagycsaládos kedvezményt. 

4. Az Önkormányzat az együttműködés keretében vállalja, hogy támogatást nyújt a KSC 
alaptevékenysége ellátásához és a működéséhez. A támogatás mértéke évente 46 OOO OOO Ft, 
azaz negyvenhatmillió forint az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködési 
megállapodást a ... ./2016. (XII. 15.) KÖKT határozatával hagyta jóvá. 

5. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység 
kormányzati funkció kódja: 081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység 
támogatása 

6. A támogatás felhasználható a KSC alaptevékenysége keretében 
a) versenyeztetéssei és az ügyvezetéssei összefüggő bérköltségre, megbízási díjakra, 
b) közüzemi díjakra és bérleti díjra, 
c) játékvezetői díjra, 
d) utazási és szállásköltségre, 
e) létesítmények fenntartási és karbantartási költségeire, 
f) általános működési költségekre. 

7. A támogatás teljes összegének legfeljebb 10%-a használható fel étkezési költségre. 
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8. A támogatás nem használható fel menedzser-szerződés alapján bér és bérjellegű 

kifizetésekre, valamint tanácsadói díjra. 

9. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a KSC az előző évi működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év 
utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezze, és a letétbe helyezést 
igazolja. 

10. A támogatás folyósítására évente a 9. pontban foglalt feltétel teljesítését követő 15 napon 
belül kerül sor a KSC megadott bankszámlájára a KSC által a támogatás folyósítását 
megelőző év november 30-ig írásban benyújtott ütemezés szerint. A Szerződő Felek rögzítik, 
hogy a 20 l 7. évben folyásításra kerülő támogatás ütemezésére a KSC 2016. november 29-én 
kelt kérelmében foglaltakat tekintik irányadónak. 

ll. A KSC a támogatás felhasználásával minden év december 31-éig köteles tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. 

12. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli, 
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb 
számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az l. mellékletben meghatározott 
módon. A KSC törvényes képviselője az elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolja, hogy 
a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és 
üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

13. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását, a támogatásból megvalósított feladatokat, valamint 
tájékoztatást kell adni a KSC egyéb, nem a támogatásból finanszírozott szakmai 
tevékenységéről, továbbá a KSC egyéb bevételeiről és a kiadásairóL 

14. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
KSC köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásávaL 

15. A KSC a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, 
továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást alátámasztó 
dokumentumokat, számviteli bizonylatokat az Önkormányzat által történő jóváhagyástól 
számított tíz évig megőrizni. 

16. A KSC a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkormányzat részére. 

17. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről 

a) a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály. 
b) a Belső Ellenőrzési Osztály. 

Kapcsolattartó a KSC részéről: Geletáné. Láng Erzsébet ügyvezető 

18. A KSC képviselője kijelenti, hogy 
a) a KSC megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
b) a KSC a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdés l. pontja 
szerinti átlátható szervezet, 
c) a KSC nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban, 
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 200 7. évi C LXXXI. törvény 
6. §-ában foglalt kizáró körülmények a KSC-vel szemben nem állnak fenn, 

4 



e) a KSC-nek nincs lejárt köztartozása, 
f) a KSC-nek nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel 
és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben, valamint 
g) a KSC a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

19. A 18. pont a-f) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a 
támogatás nyújtásának feltétele. 

20. A KSC köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem a támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamatával 
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő 
elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

21. A 20. pont c) al pontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a ll. pontban 
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az 
Önkormányzat 15 napon belül értesíti a KSC-t, a visszafizetési határidő további 15 nap. 

22. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a KSC 
vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
a) a 18. pont a-f) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 
támogatásra nem lett volna jogosult, 
b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
c) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, vagy 
elmulasztja a 16. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, vagy a ll. pontban foglalt 
elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

23. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés 
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 
ügyleti kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni 
kell. 

24. Az Önkormányzat külön megállapodás alapján ingyenes helyiséghasználatot biztosít a 
KSC részére a Budapest, Ihász u. 26. szám alatt lévő Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza 
fszt. 4. irodahelyiségére. 

25. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

26. A jelen szerződés öt oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az l. melléklet. 

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

Budapest, 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester 

Budapest, 

Kőbánya Sport Club 

György István 
elnök 
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Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

dr. Csurgó Szabolcs 
jogtanácsos 

l. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

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

"A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 .... évi költségvetéséről szóló 
.. . .120 ... ( .... )önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően a KSC törvényes képviselőjének aláírásával és a KSC bélyegzőlenyomatával 
ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a KSC 
fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően a KSC törvényes képviselőjének aláírásával és a KSC bélyegzőlenyomatával 
ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a KSC törvényes képviselője által aláírt példányát kell 
beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számvitelibizonylat-másolatokat 
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során 
a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő 
szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a 
számlaösszesítőben az l. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen 
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is. 
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2. melléklet a . ..12016. (XII 15.) KÖKT határozathoz 

HASZNÁLATISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-
42, statisztikai számjele: 15735739-8411-321-01, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15510000, képviseli: Kovács Róbert polgármester) mint használatba adó (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbánya Sport Club (székhelye: 1102 Budapest, Ihász u. 24., 
adószáma:19805322-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-20001766, 
nyilvántartási száma: 01-02-0000937, képviseli dr. György István elnök) mint használó (a 
továbbiakban: KSC), együttesen: Szerződő Felek között az alulírott napon, helyen és 
feltételekkel: 

l. Az Önkormányzat vállalja, hogy határozatlan időre székhely és irodahasználat céljából 
ingyenesen a KSC rendelkezésére bocsátja az Önkormányzat tulajdonát képező Budapest, 
Ihász u. 26. szám alatt megtalálható Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (a 
továbbiakban: Épület) lévő Fsz. 4-es számú irodahelyiséget a jelenlegi felszerelésével és 
berendezési tárgyaival együtt (a továbbiakban együtt: Helyiség). KSC továbbá évi hat 
alkalommal jogosult használni az Épületben lévő alagsori nagytermet. KSC jogosult továbbá 
amellékhelyiségek használatára is. 

2. A KSC köteles a Helyiséget rendeltetésszerűen használni, és a felszerelését megóvni, 
valamint a vonatkozó jogszabályokat betartani. A berendezési tárgyakban vagy a Helyiségben 
a használat alatt bekövetkezett károkért - a károkozó személyétől függetlenül - a KSC-t 
terheli a felelősség. 

3. Az Önkormányzat a Helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban bocsátja a 
KSC rendelkezésére, és a KSC köteles a használat befejezésekor a Helyiséget rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban - az átvett berendezési tárgyakkal együtt - az 
Önkormányzatnak visszaadni. 

4. A KSC területarányos használat alapján az Épület rezsiköltségeinek (víz és csatorna, 
villany, gáz, kéményseprés és szemétszállítás díja) 10%-át fizeti meg az Önkormányzat által 
havonta kiállított számla alapján, a számla kiállításától számított 15 napon belül. 

5. A KSC kötelezettséget vállal a Helyiség használatával kapcsolatosan előírt tűzrendészeti, 
rendőrhatósági, balesetvédelmi, egészségügyi szabályok és a szakmai, valamint adóhatósági 
előírások maradéktalan betartásáért. Az Önkormányzat szavatol a Helyiség zavartalan 
használatáért. 

6. A KSC a Helyiséget más célra nem használhatja, más személynek használatba nem 
adhatja, ehhez az Önkormányzat előzetes engedélye szükséges. 

7. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során együttműködnek. Kapcsolattartásra 
jogosult 

a) az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály, osztályvezető: Kálmánné Szabó Judit, 

b) a KSC részéről Geletáné Lang Erzsébet ügyvezető. 
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8. A jelen szerződést a Szerződő Felek írásban módosíthatják. 

9. A Szerződő Felek a jelen szerződést írásban, 30 napos határidővel a hónap végére 
indokolás nélkül bármikor felmondhatják (rendes felmondás). 

10. Súlyos szerződésszegés esetén a Szerződő Felek a jelen szerződést írásban azonnali 
hatállyal felmondhatják (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen 

a) az Önkormányzat részéről, ha nem biztosítja a Helyiség használatát, illetve az nem 
alkalmas a használatra, 

b) a KSC részéről, ha a 4. pont szerint továbbszámlázott költséget határidőben nem fizeti 
meg, vagy ha nem rendeltetésszerűen használja a Helyiséget, vagy ha azt vagy a 
felszerelését rongálja, illetve egyébként kárt okoz. 

ll. A felmondást a másik fél székhelyére ajánlott tértivevényes küldeményként kell 
megküldeni. 

12. A jelen szerződés 2017. január l-jén lép hatályba azzal a feltétellel, hogy a KSC 
l O OOO Ft azaz tízezer forint összegű óvadékot megfizet az Önkormányzat részére. 

13. A jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a .... ./2016. (XII. 15.) KÖKT 
határozattal hagyta jóvá. 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók 

A jelen szerződés 2 számozott oldalból áll, 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány 
az Önkormányzatot, 2 példány a KSC-t illet meg. A Szerződő Felek képviselői a jelen 
szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 
alá. 

Budapest, 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Budapest, 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Dr. Csurgó Szabolcs 
jogtanácsos 

Kőbánya Sport Club 
dr. György István 

elnök 
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KŐBÁNYA CLUB 

Tárgy: kérelem 

Ügyintéző: Geletáné lang 

Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 

polgármester úr 

részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Az Önkormányzat a Kőbánya SC között kötött szerződés 2016. december 31-én lejár. 

Egyesületünk az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, hiszen úszóink az össze

tett pontverseny alapján 2016-ban ismét a legeredményesebb magyar szakosztály lett a 

riói úszóválogatottból nyolc versenyzőnk képviselte hazánkat. Birkózóink (köztük sumo bir

kózóínk), öttusázóink is jelentős eredményeket értek el, ökölvívóink töretlenül fejlődnek, 

sakkozóink pedig rendhagyó módon két korosztályban is országos bajnokságot nyertek, illet

ve megtartották NB í-es jogukat. 

Az előzetes szóbeli megbeszélések alapján kérem, hogy a következő olimpiai ciklusra is 

kapja meg a támogatást a kerület reprezentatív sportegyesűlete, vagyis 2020. december 31-

éig. Az egyesület fejlődésére és biztonságos finanszírozására tekintettel azt is kérem, hogy a 

támogatási összeg 6 millió Ft-tal emelkedjen meg. Ezen kivül a likviditás~fínanszírozást segí

tendő a négy év alatti átmeneti költségvetésekbe is kerüljön be a Kőbánya SC az arányos 

1/12-ed rész összeggel. 

Természetesen további bevételek megteremtésével elnökségünk is hozzájárul az egyesü

let flnanszírozásához, valamint számítunk az állami támogatásokra is, hiszen a 16 kiemeJt 

sportágból négy szakosztályunk részesül ebből a forrásból. 

1105 Budapest, Ihász utca 24. 

Telefon/fax: 261-6710 *e-mail: ksc@kobanyasc.hu *web: kobanyasd1u 



Tisztelt Polgármester Úr! 

Megköszönve az elmúlt négy évben nyújtott önkormányzati támogatást kérem, hogy 

fentieket terjessze a Képviselő-testület elé támogató ajánlásával, hogy a Kőbánya SC - mely 

tagja a legeredményesebb tíz magyar sportegyesületnek-további szereplését és utánpótlás-

nevelési feladatait még magasabb szírwonalon Kőbánya megelégedésére végezni. 

Budapest} 2016. november 29. 

Tisztelettel: 

elnök 

A felhasználás ütemezését az alábbiak szerint kérem: 

2017. január 1/12-ed rész 3.800.000,- H 

2017. február 1/12-ed rész 3.800.000,- ft 

2017. március 14.000.000,- Ft 

2017.április 4.500.000,- Ft 

2017. május 

2017. június 2.700.000,- Ft 

2017. július 2.700.000,- ft 

2017. augusztus 3.000.000,- Ft 

2017. sz:eptember 3.000.000,- H 

2017. október 

2017. november 

Összesen: 46.000.000,- Ft 

1105 Budapest, lhász utca 24. 
Telefon/fax: 261-6710 *e-mai!: "'web: kobanyasc.tm 


