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számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a Ferencvárosi Torna Club 2016. évi támogatásának elszámolásáról

I. Tartalmi összefoglaló

A Ferencvárosi Torna Club (a továbbiakban: FTC) 2016-ban 10 OOO OOO forint összegű
támogatásban részesült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 63. sora alapján,
támogatási szerződés keretében. A támogatás célja az FTC alaptevékenysége keretében a Vízilabda
Szakosztály (a továbbiakban: Szakosztály) működésének támogatása volt. A támogatási szerződés
módosításával a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) hozzájárult, hogy a támogatási összeg az FTC tulajdonában lévő gazdasági
társaság, a FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. által kerüljön felhasználásra.
ügyvezető

benyújtotta a 2016. évi támogatás elszámolását. Az elszámolás kivonata az
2. melléklete. A részletes elszámolás - a terjedelme miatt - a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető. Az
elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel.

Varga Zsolt

előterjesztés

A támogatást az FTC az alábbi költségnemekre használta fel:
l.
2.
3.

Bérleti díjak (uszoda):
Atigazolási díj:
Edzőtábor szállásdíj:
Összesen

6 961 500 Ft
394 900 Ft
2 643 600 Ft
10 OOO OOO Ft

A támogatás elszámolása mellett ügyvezető úr részletes tájékoztatást is készített a Szakosztály
melynek taglétszáma 2016-ban 242 fő volt, valamint előkészítő csoportot is
működtetnek, 60 fő részvételével. A Szakosztály minden korosztályban csapatokat indít a Budapesti
Vízilabda Szövetség bajnokságában, melyek közül három korcsoport csapata is az élen foglal
helyet.

tevékenységéről,

A Szakosztály edzéseinek megtartásához a Józsefvárosi Gazdálkodási Központtól bérelnek uszodát.
Az Önkormányzattól kapott támogatás közel 70%-át az uszoda a bérleti díjára, a fennmaradó
összeget átigazolási díjakra és edzőtáboroztatási költségekre fordították.
Összegzésként megállapítható, hogy a 2016. évben az FTC jelentősen hozzájárult az utánpótlásneveléshez és a vízilabda népszerűsítéséhez.
A szakmai beszámoló az

előterjesztés

3. melléklete.

Ügyvezető úr köszönetét fejezi ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásért, amely

hozzájárult a Szakosztály zavartalan működéséhez.
A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság
hatásköre.

II. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2017. február"

ls-."
Radványi Gábor

Törvényességi szem ontból ellenjegyzem:

l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága
... /2017. (II. 21.) határozata
a Ferencvárosi Torna Club 2016. évi támogatásának elszámolásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága a Ferencvárosi Torna Club 2016. évi 10 millió forint támogatásról szóló elszámolását
elfogadja.

2

,.
2. melléklet az előterjesztéshez

1. sz. melléklet

K/36560/V2{H6/H

...... számú szerziidés keretében biztosított „Egyesület Működési" támogatás fe!ltasz1Uílás1Írói

K,xlve,:ményc1.ett neve:

Jelrn clszlÍmolás

Fcrencvárnsi Torna Club

rámt1g11tó tiHti ki!
Elszámolást cllenörizte:

VargaZsoll

iis,zeúllítí"iának neve.
Szerződés összegi:,·

10 OOO OOO

Dátum:

Elszámolandó támogatá, 10 OOO OOO

láírás;

.--------�-�------------------------------------------------------------------�------------------ --E"'

Szerződéshez ..,
E
mellekletkimt csatolt i)l-13
KÖLTSÉGTERV fő 0 �
- 0
sorai

"' .,

.," .,

A bizonylatot
kiállító (Szállító)
neve (lehet
rö-,idíten,)

Termék
/szolgáltatás
megnevezése

Számla sorszitma

Teljesítés dátuma

Kifizetést igazoló
bozonylat száma

K'f' i,zetes
. dá tuma

Számla
összege* (fi)

A számlán
szereplő
ősszegbéíl a
t

Támogató

tölti ki!

Elötő
kőllségterv
egyes f6
Eltérés
részletek Támogatásra
soraiba n elszámolásáb
elszámolt. összege 1 %igényelt an elfogadott
összesen
a
összeg
támogatás

SzC'mflyi Juttatások

0

i\-Junkaadókaí terhelő

0

;mimr hem;;k�
1_
3.

Jozse,varos,
r-�-...JA)h.

uszoda bérleti dij
uszoda bérletidlj

:._ozse!varos,

r eti díj
uszoda bél

Jozsmvaros1

uszoda bérleti díi

"'

lgényht>, ell
szolg:iltat:h;ok

--

5
6

Józsetvárnsí
Gazdálkodási
018

2016-,IIK/000013
2016-JIK/000069

2016.01.13

E 2016123

2016_02.10

840 OOO

840 OOO

2016.02 .03

E 2016/46

2016_()3_21

798 OOO

798 OOO

2016-JIK/00 0142

2016.03.07

E 2016159

2015.04 13

672 OOO

6l2 OOO

E 2016180

2016-JIK/000276

2016.04.04

2016.05.13

945 OOO

945 OOO

2016_05.02

E 20 1619:1

2016.06.06

834 750

334 750

d.á...•:;L=�·--+---------1--------+--------+--------+-------+-----1-------1--------1

�ó:�;:�::�!�,

uszoda bérleti díj

mo

2016-JIK/000216

g_

l t_i ct_í_i -+2_0_1_6-_ J_1K1_o_o_c ,3_3_2_. -+----2_ 01
_ a
_ 6
_ ._ 0_6__06
_ _be_.r_e__ +----E_2_ 0_1_6_11_1_s+____2_0 _1_6 _ 0 7_ _ 1_2 --4-4_1 ��-o+·---�-4_1 _ o_o_or---..-;'_ ";;'. =�-----r-"-s_zod
+2se, a
2016-JIK/000413
uszo da bérlet i díj
v ro��;
;'_�
2016.09.06
E 2016/195
2016_11_09
798 OOO
798 OOO
ozse, ar,is,
�
2016_10_10
E 20161200
2016-11_ 16
798 OOO
798 OOO
uszoda bérleti díj
2016-JIK/000455
;'_

7

Hirós Sport NKft

s_

JtHJflf!#!f!#H/11$

1------------+---+-----+--f-----=====
-------r------------------ -2016.092Ö
ozser aros,

11_ ,;'_

Adóit. díja�,
kiklillleté,, rudil:ibor

•

�

us zoda bérleti díj

2016-Jll(/000335

átigazolási díj

Kl/650116

'. -�' r:'.'a:'..ve:;:lc '.__j_:e:!d:z�o'.
.: · tb�a�o- �r����
:�,O�-VE�x;,rr;:o, �

"'',•

,•-

16

2016.11-18

E 20161218

2016.11 _06

E 2016/207

2016.12.13

E 20161165

2016.09.27

2016.11.28

834 750

476 250

2 643 600;

834 750

394 900

2 643 600

'h.'

s esen
_
1_0_0_0_0,
..o __
o_o
'
c.;Ö;,;;s.:;_
,:;;;;c;;.;;.;"--------------------+--------''---------�-----------------�-10_oe_1_,0_,___
5� 1_0op��-----0�_____0_____ 0�
�i'/iiiiíif#mfíi il#
e kell szerepeltetni.
"Afa-visszaigénylés eseténa "Számla összege" oszlopban az Afa nélküli (nettó) összegt
r

Alulirnll ke,hw.méi1> czctt kijek11tem. hogy a támogatáskcnt elszámolt fenti öss1.cg a lámllgaüísi szcrzödéshen foglaltaknak megfrlelöen kerüli fdhasználi.\srn. Kijelentem, hogy a csatolt hizonvlatok músnla(aí az e edet.íve! mindenben

tncgegyí..�znek
lga,oljuk. hogy a jegyzékbc:n foglaltak az érvény�s p�nzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek folhasznúlásra, kifizetésre és könyvelésre_
Budapest IDátum: 2017_ január 15_

{

·-··-···-·--·-,-,/�;;_/ __

(cégszed�riláírás
J

-

.

1. oldal, összesen: 1

:l
.• \

: '

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
I.

"

\:

; ~,\

(!~~~

Előzmény

A Támogató, a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 63. sorában
biztosított fedezet terhére a Támogatott FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft (FTC
VLUP) részére, az FTC VLUP utánpótlás nevelési tevékenységével összefüggő költségeire
2016. évre 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió Forint vissza nem térítendő támogatás
biztosításáról döntött.
költségvetéséről

A Támogatott FTC VLUP a támogatási megállapodás alapján összeállította a támogatási cél
megvalósításáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóját.

II.

Bonyolítás és a támogatás pénzügyi felhasználásának bemutatása

A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzata és az FTC Vízilabda Utánpótlás
Nonprofit Kft között 2016. október 27-i dátummal jött létre a K/36560/2/2016. iktatószámú
támogatási megállapodás, amit 2016. december 6-i dátumú K/36560/4/2016/II iktatószámon
módosítottak. A szerződés alapján az FTC VLUP részére l 0.000.000,- Ft, azaz tízmillió Forint
támogatási összeg került átutalásra.
A támogatás teljes összegét a szerződéssel összhangban az utánpótlás nevelési tevékenységünk
biztosítására fordítottuk. A felhasználás tételes bemutatását a beszámolónk mellékletéül megküldött
Számviteli bizonylatok összesítő}e megnevezésű mellékletünk tartalmazza.

III.

Szakmai tevékenység bemutatása

A Ferencváros mindenkori célja, hogy a magyar sportban meghatározó szerepet töltsön
be, és elvárás a szakosztályaitól a legjobb eredmény elérése. A sportban ez a cél akkor valósul
meg, ha az utánpótlás nevelés biztosítja a megfelelő hátteret, és színvonalas szakmai
munkával olyan erőnléti és mentális felkészülésben részesíti a gyerekeket, amivel egy sikeres
felnőtt csapatba gond nélkül beilleszkedhessen, sőt további lendületet adhasson az elért
eredmények megtartásában és a további fejlődés elérésében.
A vízilabda szerenesés helyzetben van Magyarországon, hiszen népszerű sportág, a
gyereklétszám folyamatosan növekszik, ezért van olyan bajnokság, ahol két csapatot
indíthatunk, valamint a 2015116-os bajnoki évtől kezdődően női utánpótlás csapatot is
beneveztünk a bajnokságba. Az igazolt sportolók létszáma 2015-ben 228 fő, 2016-ban 242 fő
volt, és emellett működik egy ún. előkészítő csoport, ahova mintegy 60 gyerek jár
rendszeresen sportolni.

A korosztályos csapataink országos, illetve BVLSZ bajnokságokban, kupasorozatban
elfoglalt helyezése a 2016-os év végén
-A Komjádi Kupában (21 éven aluliak) a Ferencváros sorozatban 3. alkalommal
játszott, és ezúttal meg kellett elégednie a második helyezésset

döntőt

- OBII-es csapatunk 8 győzelemmel, 100%-os teljesítménnyel vezeti a Közép Csoportot.
- Orsz. Ifjúsági Bajnokság, 1998/99-es korosztály: 5. hely, 18 szerzett ponttal
- Orsz.

Serdülő

Bajnokság, 2000/01-es korosztály: 9. hely, 14 szerzett pont

- Orsz. Gyermek Bajnokság, 2002-es korosztály: 3. hely, 24 szerzett pont
- BVLSZ Diapolo Ifjúsági Bajnokság: 4. hely, 9 pont
- BVLSZ Diapolo

Serdülő

Bajnokság: 2. hely, 18 pont

- BVLSZ Gyermek 2002: 5. hely, 12 pont
- BVLSZ Gyermek 2003: l. hely, 15 pont (100%-os eredmény)
- BVLSZ Gyermek 2004: l. hely, 18 pont (l 00%-os eredmény)
- BVLSZ Gyermek 200 5: I. csapat: l. hely, 18 pont (l 00%-os eredmény),
- LSU -l O Baby Bajnokság: l. hely, 15 pont

A szakmai munka Gerendás Györggyel nemrég kezdődött, ennek eredményeit már látjuk,
és bízunk benne, hogy meghatározó szereplőivé válunk a magyar vízilabdasportnak, amihez
minden támogatás hozzátesz egy újabb lépést előre.
Támogatásukat megköszönve kérjük beszámolónk elfogadását és reméljük, hogy
szerződésünk szellemében ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni fogják, elősegítve ezzel a
ferencvárosi vízilabda szakosztály sportszakmai céljainak megvalósítását.

Budapest-Ferencváros, 2017. január 15.

FTC Vízilabda Utánpótlás
Nonprofit Kft.

