
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Alpolgarmestere ·· ., , .............. Az SZMSZ 32. § (5) bekezdese alapjan 

kiilonos eljarasrend szerint. 
Eloterjesztes a Kepviselo-testiilet reszere 

a Ferencvarosi Torna Klub altai a Bihari uti Sporttelepen letesitendo beruhazas 
tamogatasarol es az ingatlan hasznalatarol sz616 szerzodes m6dositasar61 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Ferencvarosi Toma Club Zrt. (a tovabbiakban: FTC) a n6i labdarugas fejlesztesere a 
rendelkezesere all6 latvany-csapatsport infrastrukturalis beruhazasi keretb61 edz6centrumot 
kivan letesiteni K6banyan. A beruhazas helyszineiil a Budapest F6varos X. keriilet Kobanyai 
Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) a tulajdonaban a116, Budapest X. keriilet, 
Bihari uton talalhat6, 38367/5 hrsz.-u, ,sporttelep" megnevezesii (a tovabbiakban: 
Sporttelep), 38 903m2 alapteriiletii ingatlant biztositja a 311/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
alapjan. A beruhazas kereteben az FTC egy fiives labdarug6 palyat, egy nagy miifiives es ket 
kis miifiives palyat epit, valamint kiszolgal6letesitmenyeket (oltOz6k, zuhanyz6k, irodak, 
raktarak) a palyakhoz. A fiives palya koriil fut6kor is letesul. 

A beruhazas el6keszitese kereteben 2014. junius h6napt61 rendszeresse valtak az egyeztetesek 
a K6banyai Sportletesitmenyeket Fenntart6 Kozpont (a tovabbiakban: KSFK) es az FTC 
kozott. Ennek kereteben a felek kepvisel6i pontositottak a hasznalat soran felmeriil6 
koziizemi igenyeket, amire tekintettel a megallapodas m6dositasa es kiegeszitese indokolt. Az 
elmult id6szakban az Onkormanyzat ket onall6 villanyaram-f6mer6t letesitett az ingatlanon, 
ami megkonnyiti a szolgaltatas igenybevetelet. 

A kivitelezes a tervek szerint szeptemberben megkezd6dik es 2015. jliniusig befejez6dik. 

II. Hatasvizsgalat 

A m6dositas reszletesen tartalmazza a hasznalat soran felmeriil6 koziizemi szolgaltatasokat es 
azok igenybevetelenek a m6djat az FTC reszer61, amit indokolt az Onkormanyzattal kotOtt 
megallapodasban rogziteni a KSFK altai az FTC-vel kotend6 uzemeltetesi megallapodas 
helyett. 

III. A vegrehajtas feltetelei 

A szerz6des m6dositasanak akadalya nines. A m6dositas a Kepvisel6-testulet hataskore, 
amely az FTC-vel kotOtt megallapodas utjan hajthat6 vegre. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete meghozza az 
eloteij esztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. szeptember 16. 

Torven e~~~gi szempontb61 ellenjegyzem: 

~~\~\Uv\L~ 
?r. ~:a 6 Krisztian 
Jegyzo 

Radvanyi Gabor 



I. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. (IX. 18.) hatarozata 
a Ferencvarosi Torna Klub altai a Bihari uti Sporttelepen letesitendo beruhazas 

tamogatasarol es az ingatlan hasznalatarol sz616 szerzodes m6dositasar61 

1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a Ferencvarosi 
Toma Klub altai a Bihari uti Sporttelepen letesitend6 beruhazas tamogatasar61 es az ingatlan 
hasznalatar61 sz616 szerz6desr61 sz616 311/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 1. pontjaban 
j6vahagyott, az Onkormanyzat tulajdonaban al16, Budapest X. keriilet, Bihari ut 23. szam alatt 
talalhat6, 38367/5 hrsz.-u ,sporttelep" megnevezesii, 38 903 m2 alapteriiletii ingatlan 
hasznalatar61 sz616 szerz6des m6dositasar61 sz616 szerz6dest az 1. melleklet szerinti 
tartalommal j 6vahagyj a. 

2. A Kepvisel6-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a szerz6des alairasara. 

Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

azonnal 
a keriiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteriiletert felel6s 
alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
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A BIHARI UTI SPORTTELEP HASZNALATAROL SZOLO 
SZERZODES MODOSiTASA 

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) es 

az FTC Labdartigo Zrt. (szekhelye: 1091 Budapest, Ulloi ut 129., adoszama: 12956661-2-
43, KSH szama: 12956661-9319-114-01), bankszamlaszama: CIB Bank 1070125-66778750-
51100005, cegjegyzekszama: 01-09-967962, kepviseli: Orosz Pal vezerigazgato es Kubatov 
Gabor igazgatosagi tag egylittesen, a tovabbiakban: FTC, egylittesen: Szerzodo Felek) a 
kozottUk 2014 .... -an letrejott szerzodest az alabbiak szerint modositjalc 

1. A szerzodes 18. pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

,18. Az FTC viseli az altala hasznalt letesitmenyek haszmilata soran felmeriilo koziizemi 
dijakat az alabbiak szerint (a kivitelezesi munkalatok idotartama alatt is): 

a) viz es csatoma: az FTC almerot letesit a fiives palya es a kiszolgalo letesitmenyek 
ellatasara, a viz- es csatomaszolgaltatasra a sajat neveben koziizemi szerzodest kot a 
szolgaltatoval, 

b) villanyaram: az FTC az Onkormanyzat altai felszereltetett egyik fomerore (3x160A)
amelynek letesitesi koltseget az FTC viseli - halozathasznalati es villamosenergia
vasarlasi szerzodest kot a szolgaltatoval a fiives palya, a nagy miifiives palya es a 
kiszolgalo letesitmenyek ellatasara, 

c) gaz: az FTC a sajat koltsegen almerot letesit a kiszolgalo letesitmenyek 
gazfogyasztasanak meresere, ami alapjan az Onkormanyzat tovabbszamlazza a 
gazfogyasztas dijat. Az alapdij tovabbszamlazasa az igenyelt teljesitmenyek 
szazalekos aranyaban tOrtenik a gazmerok alapjan. 

d) kemenysepres: a kiszolgalo letesitmenyek hoellatasat biztosito gazkazan letesitesekor 
epitett kemenyre vonatkozo szamlakon tulajdonosi hozzajarulassal az FTC jelenik 
meg szamlafizetokent, 

e) hulladekszallitas: az FTC a fiives palyahoz, a nagy miifiives palyahoz es a kiszolgalo 
letesitmenyekhez kapcsolodoan a sajat neveben koziizemi szerzodest kot a 
szolgaltatoval." 

2. A szerzodes egyeb rendelkezesei valtozatlan formaban fennmaradnak. 

3. Az Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a jelen szerzodest a .. ./2014. (IX. 18.) KOKT 
hatarozataval hagyta j ova. 

Jelen szerzodest a felek kepviseloi helybenhagyolag alairtak. 

Budapest, 2014. szeptember, " 

Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 

kepv.: Kovacs Robert polgarmester 

Penziigyi ellenjegyzes: 

Pandine Csemak Margit 
irodavezeto 
Szakmai es jogi szignalo: 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyzo 

dr. Egervari Eva 
jogtanacsos 

FTC Labdarugo Zrt. 
kepv.: Orosz Pal vezerigazgato 

Kubatov Gabor 
igazgatosagi tag 
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