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Tiszte lt Képviselő-testület!

A  Képviselő-testület  12/2012.  (I.26.)  határozatával  döntött  a  Ferencvárosi  Kulturális,  
Turisztikai  és Sport Nonprofit  Kft.-vel történő működési támogatási szerződés megkötéséről a 
társaság cégszerű működésének biztosítására.

A támogatás éves összegét az Önkormányzat  2012. évi költségvetési  rendelete  tartalmazza.  
Az  általános  működési  támogatás  összege  28.260.000,-  Ft,  amelyből  a  személyi  jellegű 
költség 23.360.000,- forint, az általános működést biztosító  dologi kiadások 4.900.000,- Ft. A 
személyi  jellegű  költség  összege  a  társaság  által  benyújtott  tervezet  alapján  került  
meghatározásra,  mely  3  fő  munkavállaló  bérének  és járulékának,  illetve  egyéb személyi  
kifizetéseknek a fedezetét jelentette.

A  döntést  követően  igény  merült  fel  a  társaság  munkavállalói  számának  1  fővel  történő 
emelésére  s  ezzel  együtt  a  plusz  1  fő  munkavállaló  bérének  és járulékának,  illetve  egyéb 
személyi  kifizetéseinek  4.509.550,- forint  összegben történő  biztosítására és így  a támogatási 
szerződés módosítására. Az 1 fő a Polgármesteri Hivatal személyi  állományából kerülne  át a 
Ferencvárosi Kulturális,  Turisztikai és Sport Nonprofit  Kft-hez.

A  módosítás  nyomán  az  általános  működési  támogatás  összege  32.769.550,-  forintra  
módosulna, amelyből a személyi  jellegű költség 27.869.550,- forintot  jelentene.

Tekintettel  arra,  hogy  a  támogatási  összeg  megnövelése  a  Polgármesteri  Hivatal  személyi  
előirányzatának terhére történne, az a költségvetés főössszegeit  nem érinti.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő- testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a határozati  
javaslatot  elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. február 07.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő- testülete  úgy  dönt, 
hogy

1.  A Képviselőtestület  12/2012. (I.26.)  határozatával  elfogadott, a  Ferencvárosi  Kulturális,  
Turisztikai  és Sport Nonprofit  Kft.-vel megkötött működési támogatási szerződést módosítja  a 
……/2012. számú előterjesztés mellékletét  képező szerződésmódosítás szerint.

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződésmódosíts aláírásáról.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 1. pont: 2012.02.16.

2. pont: 2012. évi költségvetés elfogadását követő 15. nap



TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi  azonosító szám:  
735726, székhely:  1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 
12001008-00170290-00100006, képviseletében:  dr.  Bácskai János  polgármester),  mint  a 
közhasznú  tevékenységek  tekintetében  a  társadalmi  közös  szükséglet  kielégítéséért 
felelősséget viselő  szerv, mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat )
másrészről a
Ferencváros i  Kulturális,  Turisztikai  és Sport  Nonprofit  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-
974784,  székhely:  1096  Budapest,  Haller  utca  27.,  adószám:  23712922-2-43, 
bankszámlaszám:  12100011-10014437-00000000,  képviseletében:  Kőrös i  Zoltán 
ügyvezető), mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott)
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek a közöttük az Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2012. (I.26.) határozata 
alapján  létrejött  támogatási  szerződést  (továbbiakban:  Támogatási  Szerződés)  közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint  módosítják.

1./ A Támogatási Szerződés 3.) pontjának első bekezdése az alábbiak szerint  módosul:

„3.) A  támogatás  éves  összegét  az  Önkormányzat  2012. évi  költségvetési  rendelete 
tartalmazza.  Az  általános  működési  támogatás  összege  32.769.550,-  Ft,  azaz 
harminckettőmillió- hétszázhatvankilencezer-ötszázötven  forint,  amelyből  a  személyi  
jellegű  költség  27.869.550,-  forint,  azaz  huszonhétmillió-nyolcszázhatvankilencezer-  
ötszázötven  forint,  az  általános  működést  biztosító  dologi  kiadások  4.900.000,-  Ft, 
azaz négymillió- kilencszázezer forint.”

2./ A Támogatási Szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak, jelen szerződésmódosítás 
csak a Támogatási Szerződéssel együtt  érvényes és értelmezhető.

3./  Szerződő felek  a szerződést elolvasták, megértették  és azt,  mint  akaratukkal mindenben 
egyezőt írják alá.

Budapest, …………………..

…………………………….
dr. Bácskai János polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata

…………………………….
Kőrösi Zoltán ügyvezető

Ferencvárosi Kulturális,  Turisztikai
és Sport Nonprofit  Kft.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

…………………………….
Nyeste Marianna
irodavezető

Jogi és Pályázati Iroda:


