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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2014.
(II.18.) számú hatályos költségvetési rendeletében a 3416. számú költségvetési soron
20.000.000.-Ft keretösszegeket különített el a Sport Alap pályázati támogatásra, míg
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága
2014. április 23. napján tartott ülésén HÜB 49/2014. (IV.23.) számú határozatával döntött a
2014-2017-es időszakra vonatkozó Sport Alap pályázati kiírásról.

Sorszám

A meghirdetett pályázatra 6 sportszervezet küldte be anyagát a megadott határidőn belül.
A Humán Ügyek Bizottsága a HÜB 96/2014.(V.30.) számú határozatában az alábbi módon
döntött a Sport Alap 2014-2017. közötti 4 évre szóló pályázati támogatásáról:

Pályázó neve

Pályázat neve

Humán Ügyek
Bizottság döntése

1

Budai Traktoros Futball Klub
Sportegyesület
1147 Budapest, Telepes u. 113-115.

Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület
pályázata

évi 4,5 millió Ft

2.

Ferencvárosi Szabadidős SE
1096 Budapest, Vendel u. 10-16.

kézilabda utánpótlás nevelés működtetése,
kézilabda tehetségpont fenntartása

évi 2,5 millió Ft

FTC Icehockey Utánpótlás
Sportszolgáltató Kft.
1091 Budapest, Üllői út 129.

FTC Icehockey Budapest Ferencváros Sport
Alap pályázata

évi 4 millió Ft

3.

4.

FTC kajak-kenu Utánpótlásnevelés
Közhasznú Nonprofit KFt.
1091 Budapest, Üllői út 129.

Kajakozz az egészségedért!

évi 5 millió Ft

5.

FTC Női Torna KFt.
1091 Budapest, Üllői út 129.

Ferencvárosi torna központ

évi 2 millió Ft

6.

Roma Kulturális és Sport IX. KHE
1094 Budapest, Márton u. 28.

Roma Kulturális és Sport IX. KHE Sport
Alap pályázata

évi 2 millió Ft

A támogatási összegek kifizetését követően a támogatott sportszervezetek a Támogatási
szerződés 2.2. b.) pontja értelmezésénél felvetették, hogy nehézséget okoz számukra, hogy a
2015-2017-es időszakban nem tudják pontosan tervezni támogatási összeg felhasználásának
időszakát, mivel ennek dátuma nincs konkrétan megjelölve a Támogatási szerződésben.

A támogatási szerződés II.2.2.b. pontja alapján a felhasználási határidő kezdete a támogatás
folyósításának időpontja. Ez azonban minden évben változhat. A támogatott szervezetek
sportszakmai munkájának folyamatos működése érdekében javasolom, hogy a támogatás
összegét a folyósítás időpontjától függetlenül a támogatott sportszervezetek az adott év január
01. és december 31. napja között használhassák fel.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el a támogatási
szerződésmódosítás-tervezeteket.
Melléklet:

1. számú

Támogatási szerződés-módosítások

Budapest, 2014. augusztus 21.
Mezey István s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy
dönt, hogy
1./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a HÜB 96/2014.
(V.30.) számú határozatával támogatott sportszervezetek között a Sport Alap 2014-2017.
közötti 4 évre szóló pályázati támogatás tárgyában létrejött támogatási szerződések
módosítását a …/2014. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.
Határidő: 2014. augusztus 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
2./ felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti támogatási szerződésmódosítások aláírásáról.
Határidő: 2014. augusztus 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely:
1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószáma: 15735722-2-43, bankszámla száma: 12001008-0017029000100006, törzskönyvi azonosító szám: 735726, képviseletében eljár a kötelezettségvállalásra
vonatkozó 2/2012.(III.02.) számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes intézkedésben foglaltak alapján
dr. Bácskai János polgármester) mint támogató (a továbbiakban Támogató),
másfelől Budai Traktoros Futball Klub Sportegyesület (székhely:1147 Budapest, Telepes u. 113115. F/3; bírósági bejegyzés száma: 12184/1995; képviseletében: Katona Zoltán, (a továbbiakban:
Támogatott, együttesen: Felek)
között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Felek a közöttük 2014. június 30-án a Sport Alap 2014-2017. évi támogatás tárgyában létrejött
támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) jelen módosítás aláírásának napjától,
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. A Támogatási Szerződés II. 2.1. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.1. a.) a mindenkori költségvetésének elfogadását, és a Támogatott tárgyévet megelőző évre kapott
támogatására vonatkozó elszámolását követő 30 napon belül jelen pontba foglaltaknak megfelelően
átutalni a támogatás adott évre esedékes összegét Támogatott számára. Az átutalás feltétele, hogy a
Támogatott maradéktalanul elszámoljon a tárgyévet megelőző évre kapott támogatással. Adott évben fenti rendelkezésnek megfelelően - a támogatást Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája utalja át a Támogatott 16200010-60101200 számú számlájára.
Felek megállapítják, hogy a 2014. évi támogatási összeg jelen támogatási szerződés módosítás napjáig
maradéktalanul kifizetésre került a Támogatott számára.”
2. A Támogatási Szerződés II. 2.2. b.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. b.) a támogatás adott évre eső részletét a mindenkori folyósításától függetlenül a tárgyév január
1. és december 31. napja között felhasználni (kivéve: 2014. május 23. és 2014. december 31. napja
közötti időszak)”
3. A Támogatási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
4. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2014. …………………….

...................................................
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Támogató
Pénzügyi ellenjegyző:
...................................................
Nyeste-Szabó Marianna
pénzügyi irodavezető

Budapest, 2014. ……………………

...................................................
Katona Zoltán
elnök
Támogatott

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely:
1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószáma: 15735722-2-43, bankszámla száma: 12001008-0017029000100006, törzskönyvi azonosító szám: 735726, képviseletében eljár a kötelezettségvállalásra
vonatkozó 2/2012.(III.02.) számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes intézkedésben foglaltak alapján
dr. Bácskai János polgármester) mint támogató (a továbbiakban Támogató),
másfelől a Ferencváros Szabadidős SE (székhely:1096 Budapest, Vendel u. 10-16.; bírósági
bejegyzés száma: 671.-60818/1989; képviseletében: Takács Gyula, továbbiakban: Támogatott,
együttesen: Felek)
között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Felek a közöttük 2014. közöttük 2014. június 26-án a Sport Alap 2014-2017. évi támogatás tárgyában
létrejött támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) jelen módosítás aláírásnak
napjától, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. A Támogatási Szerződés II. 2.1. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.1. a.) a mindenkori költségvetésének elfogadását, és a Támogatott tárgyévet megelőző évre kapott
támogatására vonatkozó elszámolását követő 30 napon belül jelen pontba foglaltaknak megfelelően
átutalni a támogatás adott évre esedékes összegét Támogatott számára. Az átutalás feltétele, hogy a
Támogatott maradéktalanul elszámoljon a tárgyévet megelőző évre kapott támogatással. Adott évben fenti rendelkezésnek megfelelően - a támogatást Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája utalja át a Támogatott 11709002-20014036 számú számlájára.
Felek megállapítják, hogy a 2014. évi támogatási összeg jelen támogatási szerződés módosítás napjáig
maradéktalanul kifizetésre került a Támogatott számára.”
2. A Támogatási Szerződés II. 2.2. b.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. b.) a támogatás adott évre eső részletét a mindenkori folyósításától függetlenül a tárgyév január
1. és december 31. napja között felhasználni (kivéve: 2014. május 23. és 2014. december 31. napja
közötti időszak)”
3. A Támogatási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
4. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2014. …………………….

...................................................
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Támogató

Pénzügyi ellenjegyző:
...................................................
Nyeste-Szabó Marianna
pénzügyi irodavezető

Budapest, 2014. ……………………

...................................................
Takács Gyula
elnök
Támogatott

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely:
1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószáma: 15735722-2-43, bankszámla száma: 12001008-0017029000100006, törzskönyvi azonosító szám: 735726, képviseletében eljár a kötelezettségvállalásra
vonatkozó 2/2012.(III.02.) számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes intézkedésben foglaltak alapján
dr. Bácskai János polgármester) mint támogató (a továbbiakban Támogató),
másfelől az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. (székhely:1091 Budapest, Üllői út
129.; bírósági bejegyzés száma: 01-09-967961; képviseletében: Lautner György, továbbiakban:
Támogatott, együttesen: Felek)
között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Felek a közöttük 2014. közöttük 2014. június 26-án a Sport Alap 2014-2017. évi támogatás tárgyában
létrejött támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) jelen módosítás aláírásnak
napjától, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. A Támogatási Szerződés II. 2.1. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.1. a.) a mindenkori költségvetésének elfogadását, és a Támogatott tárgyévet megelőző évre kapott
támogatására vonatkozó elszámolását követő 30 napon belül jelen pontba foglaltaknak megfelelően
átutalni a támogatás adott évre esedékes összegét Támogatott számára. Az átutalás feltétele, hogy a
Támogatott maradéktalanul elszámoljon a tárgyévet megelőző évre kapott támogatással. Adott évben fenti rendelkezésnek megfelelően - a támogatást Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája utalja át a Támogatott 10701025-66774251-51100005 számú
számlájára. Felek megállapítják, hogy a 2014. évi támogatási összeg jelen támogatási szerződés
módosítás napjáig maradéktalanul kifizetésre került a Támogatott számára.”
2. A Támogatási Szerződés II. 2.2. b.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. b.) a támogatás adott évre eső részletét a mindenkori folyósításától függetlenül a tárgyév január
1. és december 31. napja között felhasználni (kivéve: 2014. május 23. és 2014. december 31. napja
közötti időszak)”
3. A Támogatási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
4. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2014. …………………….

...................................................
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Támogató
Pénzügyi ellenjegyző:
...................................................
Nyeste-Szabó Marianna
pénzügyi irodavezető

Budapest, 2014. ……………………

...................................................
Lautner György
ügyvezető
Támogatott

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely:
1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószáma: 15735722-2-43, bankszámla száma: 12001008-0017029000100006, törzskönyvi azonosító szám: 735726, képviseletében eljár a kötelezettségvállalásra
vonatkozó 2/2012.(III.02.) számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes intézkedésben foglaltak alapján
dr. Bácskai János polgármester) mint támogató (a továbbiakban Támogató),
másfelől az FTC Kajak-Kenu Utánpótlásnevelés Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1091
Budapest, Üllői út 129.; bírósági bejegyzés száma: 01-09-930182; képviseletében: Réh Róbert,
továbbiakban: Támogatott, együttesen: Felek)
között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Felek a közöttük 2014. június 27-én a Sport Alap 2014-2017. évi támogatás tárgyában létrejött
támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) jelen módosítás aláírásának napjától,
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. A Támogatási Szerződés II. 2.1. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.1. a.) a mindenkori költségvetésének elfogadását, és a Támogatott tárgyévet megelőző évre kapott
támogatására vonatkozó elszámolását követő 30 napon belül jelen pontba foglaltaknak megfelelően
átutalni a támogatás adott évre esedékes összegét Támogatott számára. Az átutalás feltétele, hogy a
Támogatott maradéktalanul elszámoljon a tárgyévet megelőző évre kapott támogatással. Adott évben fenti rendelkezésnek megfelelően - a támogatást Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája utalja át a Támogatott 11600006-00000000-39550024 számú
számlájára. Felek megállapítják, hogy a 2014. évi támogatási összeg jelen támogatási szerződés
módosítás napjáig maradéktalanul kifizetésre került a Támogatott számára.”
2. A Támogatási Szerződés II. 2.2. b.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. b.) a támogatás adott évre eső részletét a mindenkori folyósításától függetlenül a tárgyév január
1. és december 31. napja között felhasználni (kivéve: 2014. május 23. és 2014. december 31. napja
közötti időszak)”
3. A Támogatási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
4. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2014. …………………….

...................................................
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Támogató
Pénzügyi ellenjegyző:
...................................................
Nyeste-Szabó Marianna
pénzügyi irodavezető

Budapest, 2014. ……………………

...................................................
Réh Róbert
ügyvezető
Támogatott

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely:
1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószáma: 15735722-2-43, bankszámla száma: 12001008-0017029000100006, törzskönyvi azonosító szám: 735726, képviseletében eljár a kötelezettségvállalásra
vonatkozó 2/2012.(III.02.) számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes intézkedésben foglaltak alapján
dr. Bácskai János polgármester) mint támogató (a továbbiakban Támogató),
másfelől az FTC Női Torna KFt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129.; bírósági bejegyzés száma:
601-09-921957/4; képviseletében: Bathó Márta, továbbiakban: Támogatott, együttesen: Felek)
között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Felek a közöttük 2014. június 26-án a Sport Alap 2014-2017. évi támogatás tárgyában létrejött
támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) jelen módosítás aláírásának napjától,
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. A Támogatási Szerződés II. 2.1. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.1. a.) a mindenkori költségvetésének elfogadását, és a Támogatott tárgyévet megelőző évre kapott
támogatására vonatkozó elszámolását követő 30 napon belül jelen pontba foglaltaknak megfelelően
átutalni a támogatás adott évre esedékes összegét Támogatott számára. Az átutalás feltétele, hogy a
Támogatott maradéktalanul elszámoljon a tárgyévet megelőző évre kapott támogatással. Adott évben fenti rendelkezésnek megfelelően - a támogatást Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája utalja át a Támogatott 11600006-00000000-36153996 számú
számlájára. Felek megállapítják, hogy a 2014. évi támogatási összeg jelen támogatási szerződés
módosítás napjáig maradéktalanul kifizetésre került a Támogatott számára.”
2. A Támogatási Szerződés II. 2.2. b.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. b.) a támogatás adott évre eső részletét a mindenkori folyósításától függetlenül a tárgyév január
1. és december 31. napja között felhasználni (kivéve: 2014. május 23. és 2014. december 31. napja
közötti időszak)”
3. A Támogatási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
4. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2014. …………………….

...................................................
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Támogató
Pénzügyi ellenjegyző:
...................................................
Nyeste-Szabó Marianna
pénzügyi irodavezető

Budapest, 2014. ……………………

...................................................
Bathó Márta
ügyvezető
Támogatott

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely:
1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószáma: 15735722-2-43, bankszámla száma: 12001008-0017029000100006, törzskönyvi azonosító szám: 735726, képviseletében eljár a kötelezettségvállalásra
vonatkozó 2/2012.(III.02.) számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes intézkedésben foglaltak alapján
dr. Bácskai János polgármester) mint támogató (a továbbiakban Támogató),
másfelől a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület (székhely: 1094 Budapest, Márton
u. 28. fsz.7.; bírósági bejegyzés száma: 60705/2011/2.; képviseletében: Csonka Gyula, továbbiakban:
Támogatott, együttesen: Felek)
között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Felek a közöttük 2014. június 26-án a Sport Alap 2014-2017. évi támogatás tárgyában létrejött
támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) jelen módosítás aláírásának napjától,
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. A Támogatási Szerződés II. 2.1. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.1. a.) a mindenkori költségvetésének elfogadását, és a Támogatott tárgyévet megelőző évre kapott
támogatására vonatkozó elszámolását követő 30 napon belül jelen pontba foglaltaknak megfelelően
átutalni a támogatás adott évre esedékes összegét Támogatott számára. Az átutalás feltétele, hogy a
Támogatott maradéktalanul elszámoljon a tárgyévet megelőző évre kapott támogatással. Adott évben fenti rendelkezésnek megfelelően - a támogatást Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája utalja át a Támogatott 11600006-0000000-51957584 számú
számlájára. Felek megállapítják, hogy a 2014. évi támogatási összeg jelen támogatási szerződés
módosítás napjáig maradéktalanul kifizetésre került a Támogatott számára.”
2. A Támogatási Szerződés II. 2.2. b.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. b.) a támogatás adott évre eső részletét a mindenkori folyósításától függetlenül a tárgyév január
1. és december 31. napja között felhasználni (kivéve: 2014. május 23. és 2014. december 31. napja
közötti időszak)”
3. A Támogatási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
4. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2014. …………………….

...................................................
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Támogató
Pénzügyi ellenjegyző:
...................................................
Nyeste-Szabó Marianna
pénzügyi irodavezető

Budapest, 2014. ……………………

………… ..................................................………….
Csonka Gyula
Szabó Ferenc
elnök
elnökhelyettes
Támogatott

