1. Melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN
egyrészről: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
(1082 Bp., Baross utca 63-67.; képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester; továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről: Ferencvárosi Torna Club (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129.;
nyilvántartási szám: 1354; adószám: 19709893-2-43, képviseli:
Kubatov Gábor elnök)
és
FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kft. (székhely: 1091 Budapest,
Üllői út 129.; cégj.szám: 01 09 699203; adószám: 12700824-2-43;
képviseli: Kökény Beatrix, Király Sándor)
(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között.
Előzmények
A Ferencvárosi Torna Club, az FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kft. és az
Önkormányzat 2010.május 12-én együttműködési megállapodást kötött a
józsefvárosi gyermekek rendszeres sportolási lehetőségeinek megteremtése
érdekében. A kerület tanuló ifjúságának és felnőtt lakosságának a minőségi
élsportba történő mind nagyobb számban való bekapcsolódása és
szórakoztatása érdekében, figyelembe véve a testnevelés és sport feladatairól, a
helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló 20/2002. (V.24.) sz.
önkormányzati rendeletben foglaltakat, a fentebb hivatkozott együttműködési
megállapodás módosításra került 2010. november 9-én. Tekintettel arra, hogy a
Ferencvárosi Torna Club és az FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kft. újabb
vállalásokat tesz, a Felek az alábbiakban állapodnak meg.
Az együttműködés keretében Szerződő Felek a következőket vállalják:
1.

1

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy elősegíti a józsefvárosi
lakosság mind szélesebb rétegének ösztönzését a sportolásra, a
rekreáció és az egészségmegőrzés céljából. Elősegíti az egészséges,
mozgás gazdag életmód iránti igény felkeltését, az egészségmegőrzés
fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást.
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2.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy a hátrányos helyzetűek, a nők,
valamint a családok sportolási lehetőségeit oly módon támogatja, hogy
az előre egyeztetett igények alapján biztosítja a Népligeti Sportcentrum
területén lévő sportolási lehetőségek térítésmentes igénybevételét.

3.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy Józsefváros azon
tanintézményeiben, ahol erre igény merül fel a 2010/2011-es tanévben,
ott ingyenes szivacskézilabda képzést indít heti több alkalommal az
FTC Kézilabdasport Kft. szakmai irányításával.

4.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy azon józsefvárosi iskolákban,
ahol igény merül fel arra, hogy a tanrendben szereplő testnevelés órák
szakmai koordinációjában a Fradi neves szakemberei segítséget
nyújtsanak, ott előzetes egyeztetés alapján az Ferencvárosi Torna Club
erre térítésmentesen lehetőséget biztosít.

5.

A Ferencvárosi Torna Club 1 hetes nyári, tehetségkutató sporttábort
tart több sportág vonatkozásában a Népligetben, melyen az igazgatói
munkaközösség által javasolt tehetséges, szociális alapon rászoruló
gyermekek ingyenesen vehetnek részt.

6.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy a kézilabda szakosztálya
utánpótlását elsődlegesen a józsefvárosi sportoló gyermekek közül
választja ki, valamint a többi sportágban kiemelkedően teljesítő
gyermekek előnyt élveznek az adott sportág szakosztályának
utánpótlás választása során.

7.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy a kézilabda szakosztály női - és
férfi, bajnoki - és kupa mérkőzésein 25 db. ingyen jegyet bocsát a
kerületi iskolás gyermekek és/vagy kísérőik rendelkezésére
elkülönített, lezárt szektorban, melyek az igazgatói munkaközösség
javaslata alapján kerülnek felhasználásra.

8.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy az alábbi szakosztályok nem
kiemelt mérkőzésein szakosztályonként 20 db ingyen jegyet bocsát a
józsefvárosi családok és a felnőtt lakosság rendelkezésére, melyek az
Önkormányzat által meghatározott jelentkezési rendszerben kerülnek
felhasználásra.

a)
b)
c)
d)
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kézilabda (női)
kézilabda (férfi)
jégkorong (női)
jégkorong (férfi)
e) vízilabda

9.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az Önkormányzat hivatalos
újságjában, valamint honlapján rendszeresen közzéteszi a 8. pontban
meghatározott mérkőzések helyét és idejét, a jelentkezés módját és
kiválasztja a mérkőzéseken részt vevőket.

10.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy az atlétika, birkózás, curling,
futsal, kerékpár, sport akrobatika, teke, torna női és férfi, úszás és a
kézilabda női és férfi szakosztálya általuk meghatározott időpontban
nyilvános edzéseket tart, melyen kizárólag a józsefvárosi lakosok
vehetnek részt.

11.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy a kerületi diákolimpia
döntőjének megrendezésére a kerületi tanintézmények számára a
kézilabda nagycsarnokot (1101 Budapest, Kőbányai út 47/a.)
térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja.

12.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy az Önkormányzat logóját
térítésmentesen megjeleníti a kézilabda nagycsarnokban (1101
Budapest, Kőbányai út 47/a.) lévő rotációs táblán, a TV közvetítések
szempontjából frekventált helyen.

13.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy az Önkormányzat logóját
térítésmentesen elhelyezi a kézilabda szakosztály női játékosainak
mezén.

14.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy minden lehetséges fórumon
népszerűsíti Józsefvárost, a kerületi általános iskolákat és az Orczykertet.

15.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy valamennyi szakosztályában
igazoltan sportoló józsefvárosi gyermek tagdíját 30%-kal csökkenti.

16.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy az 5. pontban foglalt nyári
táboroztatáson felül 10 – az igazgatói munkaközösség által javasolt –
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló józsefvárosi gyermeknek

ingyenesen biztosítja a Balatonszemesen megrendezésre kerülő, 1 hétig
tartó sporttáborban történő részvételt.
17.

Ferencvárosi Torna Club vállalja, hogy aktívan részt vesz a kerületi
drogstratégia megvalósításában, a veszélyeztetett és hátrányos
helyzetű gyermekek és fiatalok szerhasználatának megelőzését és
csökkentését célzó közösségi alapú tevékenységek végrehajtásában.

18.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az együttműködés keretében – a
Ferencvárosi Torna Club oldaláról a jövőben felmerülő esetleges igény
esetén – a női és férfi utánpótlás csapatainak edzés lehetőséget biztosít
a kerületi tanintézmények tornatermében a tanintézmények szabad
kapacitásának terhére.

19.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Ferencvárosi Torna Club részéről
felmerülő igény esetén ingyenes edzés lehetőséget biztosít az
önkormányzat fenntartásában működő Orczy-kertben a szabad
kapacitás terhére.

20.

Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen együttműködési megállapodás
mellékletét képező támogatási szerződés keretében támogatja az FTC
Női Kézilabdasport Nonprofit Kft. által végzett tevékenység
költségeinek finanszírozását (pl.: rezsiszámla, terembérlet, személyi
jellegű juttatások)

21.

Jelen együttműködési megállapodást Szerződő Felek határozatlan
időre kötik, hatálybalépés az aláírás napja.

22.

Kapcsolattartók:
Ferencvárosi Torna Club és az FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kft.
részéről: Hemela Zsolt
Önkormányzat részéről: dr. Kocsis Máté polgármester

Záró rendelkezések:
Az együttműködési megállapodás, a Szerződő Felek közös akaratával írásban
módosítható, valamint bármelyik fél írásos nyilatkozatával, 30 napos felmondási
idővel felmondható.
4

Az együttműködési megállapodás mellékletét képezi az FTC számára nyújtott
támogatási szerződés.
Budapest, 2011. december …..

Dr. Kocsis Máté
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
polgármester

Kökény Beatrix
FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kft.
ügyvezető
Ellenjegyzem:

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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Kubatov Gábor
Ferencvárosi Torna Club
elnök

Király Sándor
FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kf
ügyvezető

Támogatási szerződés
amely létrejött a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint Támogató
(továbbiakban: Támogató), valamint
a Ferencvárosi Torna Club (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129.; nyilvántartási szám:
1354; adószám: 19709893-2-43, képviseli: Kubatov Gábor elnök)
mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott),
együttesen a Felek között az alábbi feltételekkel:
1.

A Támogató a Támogatottnak bruttó 20.000.000 Ft,- azaz bruttó Húszmillió forint
összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a Ferencváros Torna Club által végzett
tevékenység költségeinek finanszírozásához (pl.: rezsiszámla, terembérlet, személyi jellegű
juttatások).

2.

A Támogató a támogatást jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül átutalja a
Támogatott Erste Bank Zrt.-nél vezetett, 11600006-00000000-38981670 számú
bankszámlaszámlájára.

3.
A Támogatott a támogatást a támogatási szerződés aláírástól számított 365 napon belül
köteles felhasználni.
4.
Jelen támogatási szerződés alapján a Támogatott elszámolási kötelezettséggel tartozik
a Támogató felé, a támogatás a szerződés 1. pontjában foglalt célja szerinti felhasználásáról a
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatok és számlák másolatának (mely
számlák nem lehetnek régebbiek a szerződés aláírásának napjánál) bemutatásával, szöveges
beszámolással együtt legkésőbb az aláírástól számított 380 napon belül.
5.
A Támogató jogosult bármikor ellenőrizni a támogatás időarányos felhasználását és
jogosult kérni az ezzel összefüggő számadást.
6.

Támogató jelen szerződésben kijelenti, hogy

- a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek,
valódiak és hitelesek,
- nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, nem
rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással,
- hozzájárul az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet
113. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakhoz, valamint a támogatási igény
szabályszerűségének és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez,
- megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 15. §-ában foglaltaknak, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-ában foglaltaknak,
- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás megnevezése, célja, összege, a
támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.
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7.
Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, illetve
a támogatást visszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy
bekövetkezik:
- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szakmai, pénzügyi
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés
benyújtásakor,
- ha a támogatást részben vagy egészben nem a Támogatott használta fel,
- ha a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségét a jelen szerződésben megjelölt határidőig
nem teljesíti,
- ha a Támogatott bármely, jelen szerződésbe foglalt nyilatkozata valótlan.
8.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy – legfeljebb öt évre – kizárható a támogatások
rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik:
- jelen szerződésben rögzített kötelezettség teljesítése egyáltalán nem vagy csak részben
valósul meg,
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatott tett,
- esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
- a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- a Támogatott a bejelentési kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget.
9.
A Támogatott kijelenti, hogy támogatási igénnyel kapcsolatban a Támogató
képviselőivel közölt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és
hitelesek.
10.
A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli köztartozása, illetve a Támogatóval
szemben lejárt tartozása nincsen.
11.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Ptk., az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezései irányadóak.
12.
Felek a szerződést elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják. Jelen
szerződés 2 számozott oldalból áll és 6 példányban készült.
Budapest, 2011. december
Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében
Dr. Kocsis Máté
polgármester
Támogató

Ellenjegyezem:
Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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Ferencvárosi Torna Club
képviseletében
Kubatov Gábor
elnök
Támogatott

