
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
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rendkívüli üléséről KŐB;\NYAI ÖNKORMÁNYZAT 
1 >' d,,_ármestcri Hivatala 

.-~.\10· .::.i~J5.=:i~~ilLw.!P..f!t 
Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: , . . ... aiJ Előadó: 

Kovács Róbert polgármester, '. r r· r··,:s:iék!el;: 
Radványi Gábor, dr. Pap Sándor, Weeber Tibor alpolgármestere~ \S:2~((9 ~- q(Qf~) .['[;'_~· ~· ' 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Marksteinné -- ·----
Molnár Julianna, Mihalik András, Révész Máriusz, Szabóné Gerzson Sarolta, Tokody Marcell 
Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Mácsik András 
Somlyódy Csaba 

Távolmaradás oka 
munkahelyi elfoglaltság 
külfóldi tartózkodás 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Polgármesteri Kabinet 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Főépítészi Csoport 
Belső Ellenőrzés 

Meghívottak: 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Polgármesteri Kabinet 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Dobrai Zsuzsanna 
Pándiné Csernák Margit 
Mozsár Ágnes 
Vámos Imre 

Rappi Gabriella 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Jógáné Szabados Henrietta 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és a rendkívüli ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 16 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
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Kéri, mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. Tájékoztatja a Képviselő-testületet az elmúlt 
hét fontosabb eseményeiről: 

• Zsíros Tibor Európa-bajnok, mesteredző búcsúztatására 2013. március 5-én 15 órai 
kezdettel kerül sor. Mindenkit értesíteni fognak. 

• A szerveren az alapdokumentumok frissítése folyamatos, már olvasható a Szervezeti 
és Működési Szabályzat, és a kitüntetési rendelet is. 

• A meghívóban 5-ös sorszámon szereplő előterjesztést különös eljárásban tárgyal a 
Képviselő-testület. 

Kéri, akinek a tervezett napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. 

Mihalik András: (ügyrendi hozzászólás) Bejelenti, hogy a meghívóban 4-es sorszámon 
szereplő "A Szent György Hittanos Tábor céltartalékának felszabadítása" tárgyú napirendi 
pontnál érintettség címén nem vesz részt a szavazásban. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadására. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazatt al, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

l. A kiemelten támogatott sportegyesületek (FTC, KDSE, KISE, KSC, KTC, Törekvés) 
támogatásáról szóló megállapodások felülvizsgálata (135. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Kőbányai 
Egyesülettel 
előterjesztés) 

Előterjesztő: 

és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő 
kötött Közművelődési megállapodás módosítása (134. számú 

Weeber Tibor alpolgármester 

3. Az iskolai táborok, erdei iskolák 2013. évi támogatására kiírt pályázat (138. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Szent György Hittanos Tábor céltartalékának felszabadítása (136. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Konzorciumi megállapodás megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és 
az Önkormányzat között az Öveges program keretében 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A kiemelten támogatott sportegyesületek (FTC, KDSE, KISE, KSC, KTC, Törekvés) 

támogatásáról szóló megállapodások felülvizsgálata 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Ismerteti a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslatait: 

A KOS Bizottság módosító javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozattervezetek 
l. mellékletét képező Megállapodások 2.2. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

" 2.2 ( ... ) fedezi, továbbá a Kőbányai nagycsaládos kártyával rendelkezők számára a tagdíjból 
20% kedvezményt biztosít." 

Előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 

(135/1. módosító javaslat) 

A KOS Bizottság módosító javaslata, hogy Az előterjesztés 5. mellékletét képező 
határozattervezet l. melléklete (Megállapodás) 4.1 pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

"4.1 Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 24. sor 3. 
oszlopban meghatározott 8 OOO OOO Ft, azaz nyolcmillió forint összegű támogatást nyújt a 
Törekvés SE részére, amelyet a jelen szerződés aláírását - és a Törekvés SE működéséről, 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az 
üzleti év utolsó napjával készített beszámoló bíróság részére történő igazolt benyújtását -
követően átutal a Törekvés SE OTP Bank Nyrt. 11710002-22441807 számú számlájára az 
alábbi ütemezés szerint: 

2013. március hónapban 
2013. április hónapban 
2013. május hónapban 
2013. június hónapban 
2013. július hónapban 

[4 OOO OOO Ft], 6 OOO OOO Ft, 
[l OOO OOO Ft], 500 OOO Ft, 
[l OOO OOO Ft], 500 OOO Ft 
[l OOO OOO Ft], 500 OOO Ft 
[l OOO OOO Ft], 500 OOO Ft 

Előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 
(135/2. módosító javaslat) 

Dr. Csicsay Claudius Iván: (ügyrendi hozzászólás) Kéri, hogy a Ferencvárosi Torna Clubra 
külön szavazzanak, mert ennél a szavazásnál tartózkodni fog. 

Radványi Gábor: A Törekvés Sporttelepnek körülbelül 5 millió forint közüzemi díjtartozása 
van, ezért javasolják, hogy márciusban kapjon 6 millió forintot, és a többi hónapban 500 OOO 
Ft-ra csökkentik a támogatást. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés 2-6. szamu 
mellékleteire az előterjesztő által támogatott szóbeli módosító javaslatok figyelembevételével. 
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65/2013. (Il. 28.) KÖKT határozat 
a kiemelten támogatott sportegyesület (KDSE) támogatásáról szóló megállapodás 
felülvizsgálatáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Diákok Sportegyesület között 
támogatás tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerintjóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. március 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

66/2013. (II. 28.) KÖKT határozat 
a kiemelten támogatott sportegyesület (KISE) támogatásáról szóló megállapodás 
felülvizsgálatáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület között 
támogatás tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. március 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

67/2013. (II. 28.) KÖKT határozat 
a kiemelten támogatott sportegyesület (KTC) támogatásáról szóló megállapodás 
felülvizsgála táró l 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Torna Club között támogatás 
tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. március 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

68/2013. (II. 28.) KÖKT határozat 
a kiemelten támogatott sportegyesület (Törekvés SE) támogatásáról szóló megállapodás 
felülvizsgálatáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Törekvés Sportegyesület között támogatás 
tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerintjóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. március 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

69/2013. (Il. 28.) KÖKT határozat 
a kiemelten támogatott sportegyesület (KSC) támogatásáról szóló megállapodás 
felülvizsgálatáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbánya Sport Club között támogatás 
tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. március 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Kéri, szavazzanak az előterjesztés l. mellékletében szereplő határozati javaslatra. 

70/2013. (Il. 28.) KÖKT határozat 
a kiemelten támogatott sportegyesület (FTC) támogatásáról szóló megállapodás 
felülvizsgálatáról 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Ferencvárosi Torna Club között támogatás 
tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. március 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati sza~területért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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2. napirendi pont: 
A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő 

Egyesülettel kötött Közművelődési megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Ismerteti a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslatát: 

A KOS Bizottság módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező 
közművelődési megállapodás 2. pontja egészüljön ki egy 3. ponttal az alábbiak szerint: 

"2. Az Alapszerződés IV. 2. pontja helyébe az alábbi lép: 
"IV. 
2. A Támogató 2013. évben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 20. sor 3. 
oszlop alapján 12 OOO OOO Ft, azaz tizenkettőmillió forint összegű támogatást biztosít a 
Támogatott részére, amely összeg az alábbi ütemezéssei kerül átutalásra: 

- -·-· ·--··-~1 ~--

j 
l 

[Megjegyzés:] nap l Támogatási összeg[:] 
l 

l Év: Hó 

u ár] 
j 

[4 OOO OOO Ft] [átutalás nem történti--l l 

---

[2013.] [jan 

[2013.] Febr uár] 
l 

[4 OOO OOO Ft] [átutalás nem történt] l 

ems l I1.L2.. OOO OOO Ft [átutalás nem történt] i 

--- l j 
l l il is 
l 

l 500 OOO Ft l 

_____ 2~~3.[__ már 
2013.: ápr 

'jus l l OOO OOO Ft ---~ ---

lUS 500 OOO Ft 
l 

2013. • ma 
-----------

2013. jún 
··-~· 

----~l .. 
12 OOO OOO Ft sszesen: o 

···-

A Támogató a támogatási összeget a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési 
feladatok díjának és költségeinek részbeni megtérítésére nyújtja akként, hogy a Támogatott 
azt költségkímélő módon használja fel, azaz a művészeti csoportok gyakorlati képzéséhez 
saját munkaerőt használ és csak 40% mértékig foglalkoztat külső előadókat, vásárol 
előadásokat. 

3. A Támogatott a Kőbányai nagycsaládos kártyával rendelkezők számára a tagdíjból 20% 
kedvezményt biztosít." 

(134/1. módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra a 13411. 
módosító javaslat figyelembevételével. 

71/2013. (II. 28.) KÖKT határozat 
a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő 

Egyesülettel kötött Közművelődési megállapodás módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési 
Központ Kulturális- Szabadidő Egyesület között 2008. április 14-én kötött Közművelődési 
megállapodás módosítását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

3. napirendi pont: 
Az iskolai táborok, erdei iskolák 2013. évi támogatására kiírt pályázat 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Élő Norbert szóbeli módosító javaslata: 
A határozattervezet l. pontjában szereplő 4 OOO OOO Ft összeg helyett 4 800 OOO Ft 
szerepeljen, melynek forrása az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 
21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 10. sorának 3. oszlopában a Szent György Hittanos 
Tábor támogatására tervezett 800 OOO Ft. 

(138/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 138/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Körülbelül tizennyolc éve szervezték meg először a Szent György Hittanos Tábort és 
mindig utólag kapott támogatást az ÖnkormányzattóL Amikor az Önkormányzatnak kell 
biztosítani a gyermekek felügyeletét a nyári időszakban - a szorgalmi időszakon belül a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladata - nagyon jó lehetőség, hogy az Újhegyi 
lakótelepen működik tábor, ahol 60-80 gyermek szokott rendszeresen táborozni a Széchenyi 
István Általános Iskolában. Köszönettel tartoznak azért, hogy önkéntes munkavégzéssel, bér 
nélkül látják el a gyermekek felügyeletét a nyári időszakban, a V árasközpontban pedig 
biztosítják az önkormányzati napközis táborban a többi gyerek ellátását. Mivel nagyon régen 
működő táborról van szó, rendszeresen megszervezésre kerül, önkormányzati feladatot lát el, 
fontosnak tartja, hogy olyan módon támogassák, ahogy az előterjesztésben szerepel. 

Révész Máriusz: Felhívja a figyelmet, hogy a mostani pályázati kiírás szerint a Szent György 
Hittanos Tábor nem pályázhat. Ha véletlenül elfogadná ezt a döntést a Képviselő-testület, 
akkor az egész pályázati kiírást át kell alakítani. Miután az idei évben jelentősen csökkent a 
támogatás összege, ezért csak iskolák és óvodák számára írták ki a pályázatot Tavaly azt a 
döntést hozta a Bizottság, hogy helyben szervezett táborra ebből a pénzből nem lehet fordítani 
csak akkor, ha a gyerekek elutaznak. 
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A Szent György Hittanos Tábor azoknak a gyerekeknek nyújt elfoglaltságot, akik nem tudnak 
elutazni az egyébként az Önkormányzat által szervezett nyári táborba. A fajlagos költség itt 
meglehetősen alacsony, mert a Szent György Hittanos Táborban a tanárok önkéntesen, térítés 
nélkül végzik a munkájukat. 

Elnök: Előbb-utóbb lehet, hogy érdemes lesz átgondolni, hogy helyben szervezett táborokat 
támogatnak-e. Most például az egyik iskolájuk olyan erdei tábort szervez, amely Kőbányán 
kerül megvalósításra. Nagyon fontos, hogy a helyi értékeket próbálják feltámi. 

Élő Norbert: Javasolja, hogy a Szent György Hittanos Tábor is pályázhasson. 

Elnök: A Szent György Hittanos Tábor a nyár elejétől a nyár végéig, több héten keresztül 
szervezi reggeltől, estig a foglalkozásokat. A többi tábor 4-5 napra, egy hétre szerveződik, 
általában vidéken, de már felmerült az elmúlt években-mivel a családok teherbíró képessége 
változik- nem mennek messzire, hanem helyben szerveznek foglalkozásokat. 

Révész Máriusz: Polgármester úr által elmondottakat figyelembe véve kompromisszumos 
módosító javaslatot tesz: 

Szóbeli módosító javaslata: 
A határozattervezet l. mellékletét képező pályázati felhívás "A pályázatok elbírálása" 
szempontsor az alábbi g) ponttal egészül ki: 

"g) A helyben (Kőbányán vagy a Főváros ban) szervezett iskolai táborok és erdei 
iskolák elbírálása legfeljebb 0,5-ös szorzóval történik." 

(138/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 138/2. módosító javaslatot. 

Tóth Balázs: Javasolja, hogy ne egy költségvetési soron szerepeljen a helyben táboroztatás és 
az elutaztatás. Nézzék meg, hogy mennyit tudnak szánni a helyben táboroztatásra, és arra 
külön pályázat készüljön. 

Elnök: Ezek a kezdeményezések még nem gyakoriak, az elmúlt évben egy-kettő fordult elő, 
erre külön összeget elkülöníteni, nem érdemes. 

Révész Máriusz: Az idei évi költségvetésben fele annyi pénz van a táboroztatásra, mint 
tavaly, nagyon fontos lenne, hogy ezt a pályázatot idejében írják ki, hogy az iskolák tudjanak 
tábort szervezni. 
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Elnök: Ez a feladat nem az Önkormányzaté, ma már a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ feladata, de a Kőbányai Önkormányzat továbbra is fontosnak érzi, hogy a gyerekek 
nyári ellátását, táboroztatását azoknak is lehetővé tegyék, akik egyébként esetleg nem 
jutnának el a városon kívül más helyre. Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak 
Élő Norbert képviselő úr 138/1. szóbeli módosító javaslatára. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 
l O ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadja el a 138/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javasiatra a támogatott 138/2. módosító javaslat 
figyelembevételével. 

72/2013. (II. 28.) KÖKT határozat 
az iskolai táborok, erdei iskolák 2013. évi támogatására kiírt pályázatról 
( 15 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sor 3. oszlopában biztosított 4 OOO OOO Ft összeg 
felhasználására pályázatot ír ki az iskolai táborok, erdei iskolák támogatására az l. melléklet 
szerint. 
2. A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapjánjelenik meg. 
Határidő: 2013. március 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A Szent György Hittanos Tábor céltartalékának felszabadítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Tóth Balázs: Polgármester úr említette, hogy 60-70 gyermek két hónapos felügyeletéről van 
szó, amely nagyon dicséretes. Kérdezi, hogy az étkezés napi háromszori étkezésre 
vonatkozik? Amikor 500 OOO Ft szülői támogatást próbálnak a táborra szerezni, a program 
körülbelül l 500 OOO Ft-ba kerül, az Önkormányzat 800 OOO Ft támogatást ad, marad 200 OOO 
Ft hiány, kérdezi, hogy ez nem hiúsítja meg a tábort? 
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Elnök: Nem hiúsítja meg a tábort, évek óta ilyen konstrukcióban kerül megszervezésre. 
Tapasztalatuk szerint főként az Újhegyi lakótelep környékén élő gyerekek nagyon szívesen 
mennek ebbe a táborba. A Széchenyi István Általános Iskolában étkeznek, és az uszodai 
belépést tették lehetővé a számukra. Hozzászólásra nincs jelentkezés, kéri, szavazzanak a 
határozati javaslatra. 

73/2013. (ll. 28.) KÖKT határozat 
a Szent György Hittanos Tábor céltartalékának felszabadításáról 
( 14 igen szavazattal, l tartózkodással - l fő érintettség miatt nem szavazott) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklet 10. sorának 3. oszlopában a Szent György Hittanos 
Tábor támogatására tervezett 800 OOO Ft összeget felszabadítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2013. március 28. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoport vezető j e 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

5. napirendi pont: 
Konzorciumi megállapodás megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az 

Önkormányzat között az Öveges program keretében 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalását az indokolta, hogy a jelenlegi 
információik szerint a támogatási szerződés megkötéséhez - 280 millió forintról van szó -
szükséges a konzorcium létrehozása. 

Radványi Gábor: Felhívja a figyelmet, hogy 14 376 OOO Ft kerübe át a KIK-hez, amely a 
szakmai jellegű megvalásítást szolgálná, a maradék összeg az Önkormányzatnál maradna, és 
az Önkormányzat a konzorcium vezetője. Németh László úr a KIK vezetője az alábbi 
módosító javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: 
Az előterjesztés 2. mellékletében szereplő Konzorciumi együttműködési megállapodás 2. 
Szerződő felek pontjában szereplő "Konzorciumi tagok:" felsorolás az alábbiak szerint 
módosul: 
"Konzorciumi tagok: 



----------------------------- -----------

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Postacím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
Törzskönyvi szám: 799656 
Adószám: 15799658-2-41 

ll 

Aláírásrajogosult képviselője: Németh László tankerületi igazgató (Budapest X. Kerület) 
Számlavezető: Magyar Államkincstár 
Számlaszám: l 0032000-00329307 -00000000" 

(140/1. módosító javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián: Technikai jellegű pontosító szóbeli javaslata: 

Szóbeli módosító javaslata: 
Az előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet az alábbiak szerint módosul: 
" .. ./2013. ( ... )határozata 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat között az Öveges 
Program keretében konzorciumi megállapodás megkötéséről 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a T ÁMOP-
3.1.3.-1111-2012-0015 azonosítószámú, "Kőbánya a kísérletező természettudományos 
oktatásért" című nyertes projekthez szükséges konzorciumi megállapodást az előterjesztés 2. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pont szerinti megállapodás aláírására. 
Határidő: 2013. február 28. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője" 

(140/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 140/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkező, kéri, szavazzanak a határozati javasiatra a támogatott 
140/1. és a 140/2. módosító javaslatok figyelembevételével. 

74/2013. (ll. 28.) KÖKT határozat 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat között az Öveges 
Program keretében konzorciumi megállapodás megkötéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-
3.1.3.-11/1-2012-0015 azonosítószámú, "Kőbánya a kísérletező természettudományos 
oktatásért" című nyertes projekthez szükséges konzorciumi megállapodást az előterjesztés 2. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pont szerinti megállapodás aláírására. 
Határidő: 2013. február 28. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
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Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülése 2013. március 21-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.45 óra. 

K. m. f. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 



D 

D 

D 

D 

D 

A jegyzőkönyv mellékletei 

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

jelenléti ív 

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

írásban benyújtott módosító javaslat 

jegyző törvényességi észrevétele 

interpelláció 

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2013. február 28·án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2./ Agócs Zsolt 

3.1 dr. Csicsay Claudius Iván 

4.1 Élő Norbert 

5.1 dr. Fejér Tibor 

6.1 Gál Judit 

7.1 Marksteinné Molnár Julianna 

8./ Mácsik András 

9./ Mihalik András 

l O./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll./ Radványi Gábor alpolgármester 

12./ Révész Máriusz 

13./ Szabóné Gerzson Sarolta 

14./ Somlyódy Csaba 

15./ Tokody Marcell Gergely 

16./ Tóth Balázs 

l 7./ V ar ga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 
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Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Rappi Gabriella 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Pándiné Csernák Margit 

Szász József 

Tóth Béla 

Vámos Imre 
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Az SZMSZ 78. §(2) bekezdésében foglaltak alapján készült bizottsági döntések kivonata! 

134. számú előterjesztés 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő 

Egyesülettel kötött Közművelődési megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A KOS Bizottság módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező 
közművelődési megállapodás 2. pontja egészüljön ki egy 3. ponttal az alábbiak szerint: 

"2. Az Alapszerződés IV. 2. pontja helyébe az alábbi lép: 

"IV. 
2. A Támogató 2013. évben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 5/2012. (IL 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 20. sor 3. 
oszlop alapján 12 OOO OOO Ft, azaz tizenkettőmillió forint összegű támogatást biztosít a 
Támogatott részére, amely összeg az alábbi ütemezéssei kerül átutalásra: 

l Év: --+-i __ H_ón_a_p ___ l--T_ám _ _ogatási összeg[:] ___"_ [Mcgj;gyzés:] ·1 
~- :~:~::--~ t--_-F-[je_abn_r-:-:-;-1-+--- ::: :: ~:: ~~~::;;:~ ;::::~: ~ 

2013. március .l1l.2.. OOO OOO Ft [átutalás nem történt] 
~-----4-------------~--------- ~~ 

~- ;E :~: .. -· ·-: ~~~ :~~:-----------------l 
f--------__L_ ___ __::_ ________ l--------------+------------1 

L_ _______ o_ .. _ss_z_es_e_n-': L___ ____ 12_oo_o_o_o_o_Ft-'--------------~ 

A Támogató a támogatási összeget a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési 
feladatok díjának és költségeinek részbeni megtérítésére nyújtja akként, hogy a Támogatott 
azt költségkímélő módon használja fel, azaz a művészeti csoportok gyakorlati képzéséhez 
saját munkaerőt használ és csak 40% mértékig foglalkoztat külső előadókat, vásárol 
előadásokat. 
"3. A Támogatott a Kőbányai nagycsaládos kártyával rendelkezők számára a tagdíjból 20% 
kedvezményt biztosít." 

(134/1. módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 



! 
;, 

Az SZMSZ 78. §(2) bekezdésében foglaltak alapján készült bizottsági döntések kivonata! 

135. számú előterjesztés 

l. napirendi pont: 
A kiemelten támogatott sportegyesületek (FTC, KDSE, KISE, KSC, KTC, Törekvés) 

támogatásáról szóló megállapodások felülvizsgálata 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

A KOS Bizottság módosító javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő határozattervezetek 
l. mellékletét képező Megállapodások 2.2. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

"2.2 ( ... )fedezi ,továbbá a Kőbányai nagycsaládos kártyával rendelkezők számára a tagdíjból 
20% kedvezményt biztosít." 

(135/1. módosító javaslat) 

Előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 

A KOS Bizottság módosító javaslata, hogy Az előterjesztés 5. mellékletét képező 
határozattervez l. melléklete (Megállapodás) 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 

"4.1 Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2013. ev1 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 24. sor 3. oszlopban 
meghatározott 8 OOO OOO Ft, azaz nyolcmillió forint összegű támogatást nyújt a Törekvés SE részére, 
amelyet a jelen szerződés aláírását - és a Törekvés SE működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámoló 
bíróság részére történő igazolt benyújtását - követően átutal a Törekvés SE OTP Bank Nyrt. 
11710002-22441807 szám ú számlájára az alábbi ütemezés szerint: 

2013. március hónapban 
2013. április hónapban 
2013. május hónapban 
2013. június hónapban 
2013. július hónapban 

[4 OOO OOO Ft], 6 OOO OOO Ft, 
[l OOO OOO Ft}, 500 OOO Ft, 
[l OOO OOO Ft], 500 OOO Ft 
[l OOO OOO Ft], 500 OOO Ft 
[l OOO OOO Ft], 500 OOO Ft 

Előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 

(135/2. módosító javaslat) 



A HATÁROZATOK MELLÉKLETEI 
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J. rnelléklet a /2013. ( .. .) KOKT határozathoz 

Megállapodás 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (l I 02 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-
1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesület (ll 05 Budapest, Ihász u. 24., adószáma: 18159439-1-
42, bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700543-43769201-51100005, nyilvántartási száma: 
7557/201 1.) képviseletében Hajdu Péter elnök (a továbbiakban: KDSE), együttesen mint Szerződő 
Felek 

között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

Az együttműködés célja a Szerződő Felek együttműködésének kialakítása 2013. évre vonatkozóan a 
sportról szóló 2004. évi I. törvényben, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos önkormányzati rendeletben foglalt célok 
megvalósítása érdekében Kőbánya, illetve a magyar sporttársadalom javára. 

I. Az Önkormányzat a KDSE - Kőbánya területén működő - tevékenységéhez erkölcsi és anyagi 
támogatást nyújt a sportfejlesztési tervekben és az éves költségvetésben meghatározottak szerint. 

2. A támogatás célja a KDSE működési költségeinek támogatása céljelleggel vissza nem térítendő 
önkormányzati pénzeszköz átadássaL 

2.1 A támogatási összeg a KDSE működésével, a versenyeztetéssei és a létesítmények fenntartásával 
összefüggő bérköltségekre, megbízási díjakra, közműdíjakra, bérleti díjakra, játékvezetői díjakra, 
utazási és szállásköltségekre, fenntartási és karbantartási költségekre fordítható. A támogatás összege 
nem használható fel: menedzsment részére bér és bérjellegű kifizetésekre és tanácsadói díjakra. 

2.2 A támogatási összeg felhasználásánál a KDSE előnyben részesíti a kőbányai hátrányos helyzetű 
gyermekeket oly módon, hogy a tagdijbefizetés és versenyeztetés költségeinek 50%-át a KDSE fedezi. 

2.3 A támogatás teljes összegének l 0%-a fordítható étkezési költségekre. 

3. A KDSE szakmai segítséget nyújt a kerületi sportági feladatok kidolgozásában és ellátásában. 
Szakmai hozzáértésének felhasználásával segítséget nyújt az Önkormányzat szakbizottságának 
munkájához, minden szükséges kérdésben és esetben. Részt vesz mindazon a testneveléssel és a 
sporttal, rekreációval kapcsolatos feladatok elvégzésében, amelyre az Önkormányzat esetenként 
felkéri. Az Önkormányzat rendezvényein biztosítja élsportolói részvételét, a rendezvényekhez, 
sportversenyekhez és lebonyolításukhoz szakmai segítséget nyújt. 

4. A támogatás összege és felhasználhatósága 

4. I Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 22. sor 3. oszlopban 
meghatározott I O OOO OOO Ft, azaz tízmillió forint összegű támogatást nyújt a KDSE részére, amelyet 
a jelen szerződés aláírását- és a KDSE működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 
üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámoló bíróság 
részére történő igazolt benyújtását- követően átutal a KDSE CIB Bank Zrt. 10700543-43769201-
5 I I 00005 szám ú számlájára az alábbi ütemezés szerint: 
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2013. március hónapban 
2013. április hónapban 
2013. május hónapban 
2013. június hónapban 
2013.július hónapban 

6 OOO OOO Ft, 
l OOO OOO Ft, 
l OOO OOO Ft, 
l OOO OOO Ft, 
l OOO OOO Ft, 

4.2 A KDSE a 4.1 pontban meghatározott összeget csak és kizárólag az l. és 2. pontban meghatározott 
támogatási célra és költségekre, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási 
kötelezettséggel. 

5. Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

5.1 A KDSE 2013. december 15-éig köteles a támogatási összeg felhasználásával tételesen elszámolni 
az l. mellékletben meghatározott módon. 

5.2 A KDSE köteles összefoglaló jelentést készíteni a Képviselő-testület részére (figyelemmel a 2.2 
pontban foglaltakra is). 

5.3 A KDSE képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában az elszámolás főösszesítőjén (amelynek 
mintáját az Önkormányzat elektronikus úton eljuttatja a KDSE részére) aláírásával igazolnia kell, 
hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti 
könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

5.4 Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor 
ellenőrizheti, az ellenőrzést a KDSE köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr 
rendelkezésére bocsátásával. 

6. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről: 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

7. Visszatérítési kötelezettség 

A KDSE köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem szabályszerűen 
elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre 
álló határidő - 2013. december 15. - elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának 
napjától a visszafizetés napjáig, valamint késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat egyszeresét. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor a KDSE-nek nincs lejárt 
köztartozása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, illetve 
adósságkezelési eljárás. 

8.2 A KDSE a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 8. J pontban írtak a KDSE -vel 
~~emben nem állnak fenn és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen tények bekövetkezéséről a 
Onkormányzatot haladéktalanul értesíti. 

8.3 Az Önkormányzat képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet, valamint a 3/2012. (Ill. 1.) 
polgármesteri és jegyző i közös utasítás alapján jogosult a szerződés aláírására. 

8.4 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

8.5 A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét képezi 
az l . melléklet. 
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A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2013. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kovács Róbert 

polgármester 

Pénzügyi ellenjegzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett dr. Boldog Krisztina 
csoportvezető jogtanácsos 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

Kőbányai Diákok Sportegyesület 
Hajdu Péter 

elnök 

l. melléklet 

J. A KDSE az eredeti ÁFA-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző 
lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetés a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) 
önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegző lenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a KDSE 
fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 
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(,G If. :2~, 
J. mellék/et a 12013. (. .. ) KÖKT határozathoz 

Megállapodás 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-
15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (1106 Budapest, Gyakorló u. 25., adószáma: 
18159721-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11714006-20422921, nyilvántartási száma: 7 668) 
képviseletében Salkovics Gábor elnök (a továbbiakban: KISE), együttesen mint Szerződő Felek 

között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

Az együttműködés célja a Szerződő Felek együttműködésének kialakítása 2013. évre terjedő időre a 
sportról szóló 2004. évi I. törvényben, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos önkormányzati rendeletben foglalt célok 
megvalósítása érdekében Kőbánya, illetve a magyar sporttársadalom javára. 

l. Az Önkormányzat a KISE - Kőbánya területén működő - tevékenységéhez erkölcsi és anyagi 
támogatást nyújt a sportfejlesztési tervekben és az éves költségvetésben meghatározottak szerint. 

2. A támogatás célja a KISE működési költségeinek támogatása céljelleggel vissza nem térítendő 
önkormányzati pénzeszköz átadássaL 

2.1 A támogatási összeg a KISE működésével, a versenyeztetéssei és a létesítmények fenntartásával 
összefüggő bérköltségekre, megbízási díjakra, közműdíjakra, bérleti díjakra, játékvezetői díjakra, 
utazási és szállásköltségekre, fenntartási és karbantartási költségekre fordítható. A támogatás összege 
nem használható fel: menedzsment részére bér és bérjellegű kifizetésekre és tanácsadói díjakra. 

2.2 A támogatási összeg felhasználásánál a KISE előnyben részesíti a kőbányai hátrányos helyzetű 
gyermekeket olymódon, hogy a tagdijbefizetés és versenyeztetés költségeinek 50%-át a KISE fedezi. 

2.3 A támogatás teljes összegének 10%-a fordítható étkezési költségekre. 

3. A KISE szakmai segítséget nyújt a kerületi sportági feladatok kidolgozásában és ellátásában. 
Szakmai hozzáértésének felhasználásával segítséget nyújt az Önkormányzat szakbizottságának 
munkájához, minden szükséges kérdésben és esetben. Részt vesz mindazon a testneveléssel és a 
sporttal, rekreációval kapcsolatos feladatok elvégzésében, amelyre az Önkormányzat esetenként 
felkéri. Az Önkormányzat rendezvényein biztosítja élsportolói részvételét, a rendezvényekhez, 
sportversenyekhez és lebonyolításukhoz szakmai segítséget nyújt. Az Ovi-Foci Programban résztvevő 
óvodások számára rendszeresen foglalkozásokat biztosít. 

4. A támogatás összege és felhasználhatósága 

4.1 Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 23. sor 3. oszlopban 
meghatározott 8 OOO OOO Ft, azaz nyolcmillió forint összegű támogatást nyújt a KISE részére, amelyet 
a jelen szerződés aláírását - és a KISE működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 
üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámoló bíróság 
részére történő igazolt benyújtását - követően átutal a KISE OTP Bank Nyrt. 11714006-20422921 
szám ú számlájára az alábbi ütemezés szerint: 

ll 
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2013. március hónapban 
2013. július hónapban 
2013. augusztus hónapban 
2013. szeptem ber hónapban 
2013. október hónapban 

4 OOO OOO Ft, 
l OOO OOO Ft. 
l OOO OOO Ft. 
l OOO OOO Ft. 
l OOO OOO Ft. 

4.2 A KISE a 4.1 pontban meghatározott összeget csak és kizárólag az l. és 2. pontban meghatározott 
támogatási célra és költségekre, rendeltetésszerűen használha~a fel utólagos elszámolási 
kötelezettséggeL 

5. Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

5.1 A KISE 2013. december 15-éig köteles a támogatási összeg felhasználásával tételesen elszámolni 
az l. mellékletben meghatározott módon. 

5.2 A KISE köteles összefoglaló jelentést készíteni a Képviselő-testület részére (figyelemmel a 2.2 
pontban foglaltakra is). 

5.3 A KISE képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában az elszámolás főösszesítőjén (amelynek 
mintáját az Önkormányzat elektronikus úton eljutta~a a KISE részére) aláírásával igazolnia kell, hogy 
a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti 
könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

5.4 Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor 
ellenőrizheti, az ellenőrzést a KISE köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr 
rendelkezésére bocsátásávaL 

6. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről: 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

7. Visszatérítési kötelezettség 

A KISE köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem szabályszerűen 
elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre 
álló határidő - 2013. december 15. - elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának 
napjától a visszafizetés napjáig, valamint késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat egyszeresét. 
8. Egyéb rendelkezések 

8.1 A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor a KISE -nek nincs lejárt 
köztartozása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, illetve 
adósságkezelési eljárás. 

8.2 A KISE a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 8.1 pontban írtak a KISE -vel 
szemben nem állnak fenn és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen tények bekövetkezéséről a 
Önkormányzatot haladéktalanul értesíti. 

8.3 Az Önkormányzat képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet, valamint a 3/2012. (III. 1.) 
polgármesteri és jegyző i közös utasítás alapján jogosult a szerződés alá írására. 

8.4 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

8.5 A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét képezi 
az l . melléklet. 
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A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláÍ!ják. 

Budapest, 2013. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett dr. Boldog Krisztina 
csoportvezető jogtanácsos 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület 
Salkavics Gábor 

elnök 

l. melléklet 

l. A KISE az eredeti ÁF A-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző 
lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetés a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a Budapest 
Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 13. évi költségvetésérő l szóló 5/2013. (IL 21.) 
önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a KISE 
fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 
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~~~ 1(.2.1 ... 
J. melléklet a /2013. (. .. ) KOKT határozathoz 

Megállapodás 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-
1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Torna Club (1104 Budapest, Bodza u 31/A., adószáma: 18028173-2-01, 
bankszámlaszáma: 10300002-10512520-49020012, nyilvántartási száma: 13845/2010.) képviseletében 
Eisenkrammer Károly elnök mint támogatott (a továbbiakban: KTC), együttesen, mint Szerződö 
Felek 

között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

Az együttműködés célja a Szerződő Felek együttműködésének kialakítása 2013. évre terjedő időre a 
sportról szóló 2004. évi I. törvényben, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos önkormányzati rendeletben foglalt célok 
megvalósítása érdekében Kőbánya, illetve a magyar sporttársadalom javára. 

l. Az Önkormányzat a KTC - Kőbánya területén működő - tevékenységéhez erkölcsi és anyagi 
támogatást nyújt a sportfejlesztési tervekben és az éves költségvetésben meghatározottak szerint. 

2. A támogatás célja a KTC működési költségeinek támogatása céljelleggel vissza nem térítendő 
önkormányzati pénzeszköz átadássaL 

2.1 A támogatási összeg a KTC működésével kapcsolatos eszközfejlesztésre, szervizelésre, bérleti 
díjra, versenyszervezésre fordítható. 

2.2 A támogatási összeg felhasználásánál a KTC előnyben részesíti a kőbányai hátrányos helyzetű 
gyermekeket olymódon, hogy a tagdíjbefizetés és versenyeztetés költségeinek 50%-át a KTC fedezi. 

2.3 A támogatás teljes összegének 10%-a fordítható étkezési költségekre. 

2.4 A 2.1 pontban meghatározott tételeket különösen a 2013. évben megrendezésre kerülő Isaszegi 
Túra és Autómentes Nap szervezésére, lebonyolítására- előre egyezetett módon- kell fordítani. 

3. A KTC szakmai segítséget nyújt a kerületi sportági feladatok kidolgozásában és ellátásában. 
Szakmai hozzáértésének felhasználásával segítséget nyújt az Önkormányzat szakbizottságának 
munkájához, minden szükséges kérdésben és esetben. Részt vesz mindazon a testneveléssel és a 
sporttal, rekreációval kapcsolatos feladatok elvégzésében, amelyre az Önkormányzat esetenként 
felkéri. Az Önkormányzat rendezvényein biztosítja élsportolói részvételét, a rendezvényekhez, 
sportversenyekhez és lebonyolításukhoz szakmai segítséget nyújt. 

4. A támogatás összege és felhasználhatósága 

4.1 Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 28. sor 3. oszlopban 
meghatározott 2 OOO OOO Ft, azaz kettőmillió forint összegű támogatást nyújt a KTC részére, amelyet a 
jelen szerződés aláírását - és a KTC működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 
üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámoló bíróság 
részére történő igazolt benyújtását - követő 30 napon belül átutal a KTC 10300002-10512520-
49020012 számú számlájára. 
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4.2 A KTC a 4.1 pontban meghatározott összeget csak és kizárólag az l. és 2. pontban meghatározott 
támogatási célra és költségekre, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási 
kötelezettséggeL 

5. Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

5.1 A KTC 2013. december 15-éig köteles a támogatási összeg felhasználásával tételesen elszámolni 
az 1. mellékletben meghatározott módon. 

5.2 A KTC köteles összefoglaló jelentést készíteni a Képviselő-testület részére (figyelemmel a 2.2 
pontban foglaltakra is). 

5.3 A KTC képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában az elszámolás főösszesítőjén (amelynek 
mintáját az Önkormányzat elektronikus úton eljuttatja a KTC részére) aláírásával igazolnia kell, hogy 
a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti 
könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

5.4 Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor 
ellenőrizheti, az ellenőrzést a KTC köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr 
rendelkezésére bocsátásávaL 

6. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről: 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

7. Visszatérítési kötelezettség 

A KTC köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem szabályszerűen 
elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre 
álló határidő- 2013. december 15.- elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának 
napjától a visszafizetés napjáig, valamint késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat egyszeresét. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor a KTC -nek nincs lejárt 
köztartozása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, illetve 
adósságkezelési eljárás. 

8.2 A KTC a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 8.1 pontban írtak a KTC-vel 
~~emben nem állnak fenn és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen tények bekövetkezéséről a 
Onkormányzatot haladéktalanul értesíti. 

8.3 Az Önkormányzat képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet, valamint a 3/2012. (III. 1.) 
polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult a szerződés aláírására. 

8.4 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

8.5 A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét képezi 
az l. melléklet. 
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A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláíryák. 

Budapest, 2013. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett 
csoportvezető 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

Kőbányai Torna Club 
Eisenkrammer Károly 

elnök 

l. melléklet 

l. A KTC az eredeti ÁF A-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző 
lenyomatával feltünteti- még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetés a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a KTC 
fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 
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r;,i n.2R, 
J. melléklet a /2013. (. . .) KOKT határozathoz 

Megállapodás 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Sze nt László tér 29., PIR száma: 73 573 7, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-
1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről a Törekvés Sportegyesület (1107 Budapest, Bihari út 23., adószáma:19805432-2-0l, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-22441807, nyilvántartási száma: 295 7) képviseletében 
Sárvári György elnök mint támogatott (a továbbiakban: Törekvés SE), együttesen mint Szerződő 
Felek 

között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

Az együttműködés célja a Szerződő Felek együttműködésének kialakítása 2013. évre vonatkozóan a 
sportról szóló 2004. évi I. törvényben, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos önkormányzati rendeletben foglalt célok 
megvalósítása érdekében Kőbánya, illetve a magyar sporttársadalom javára. 

l. Az Önkormányzat a Törekvés SE - Kőbánya területén működő - tevékenységéhez erkölcsi és 
anyagi támogatást nyújt a sportfejlesztési tervekben és az éves költségvetésben meghatározottak 
szerint. 

2. A támogatás célja a Törekvés SE működési költségeinek támogatása céljelleggel vissza nem 
térítendő önkormányzati pénzeszköz átadássaL 

2.1 A támogatási összeg a Törekvés SE működésével, a versenyeztetéssei és a létesítmények 
fenntartásával összefüggő bérköltségekre, megbízási díjakra, közműdíjakra, bérleti díjakra, 
játékvezetői díjakra, utazási és szállásköltségekre, fenntartási és karbantartási költségekre fordítható. 
A támogatás összege nem használható fel: menedzsment részére bér és bérjellegű kitizetésekre és 
tanácsadói díjakra. 

2.2 A támogatási összeg felhasználásánál a Törekvés SE előnyben részesíti a kőbányai hátrányos 
helyzetű gyermekeket oly módon, hogy a tagdíjbefizetés és versenyeztetés költségeinek 50%-át a 
Törekvés SE fedezi. 

2.3 A támogatás teljes összegének 10%-a fordítható étkezési költségekre. 

3. A Törekvés SE szakmai segítséget nyújt a kerületi sportági feladatok kidolgozásában és ellátásában. 
Szakmai hozzáértésének felhasználásával segítséget nyújt az Önkormányzat szakbizottságának 
munkájához, minden szükséges kérdésben és esetben. Részt vesz mindazon a testneveléssel és a 
sporttal, rekreációval kapcsolatos feladatok elvégzésében, amelyre az Önkormányzat esetenként 
felkéri. Az Önkormányzat rendezvényein biztosíua élsportolói részvételét, a rendezvényekhez, 
sportversenyekhez és lebonyolításukhoz szakmai segítséget nyújt. Segíti a kerületi fogyatékkal élők 
sportolását. 

4. A támogatás összege és felhasználhatósága 

4.1 Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 24. sor 3. oszlopban 
meghatározott 8 OOO OOO Ft, azaz nyolcmillió forint összegű támogatást nyújt a Törekvés SE részére, 
amelyet a jelen szerződés aláírását - és a Törekvés SE működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámoló 
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bíróság részére történő igazolt benyújtását - követően átutal a Törekvés SE OTP Bank Nyrt. 
11710002-22441807 szám ú számlájára az alábbi ütemezés szerint: 

2013. március hónapban 
2013. április hónapban 
2013. május hónapban 
2013. június hónapban 
2013. július hónapban 

4 OOO OOO Ft, 
l OOO OOO Ft, 
l OOO OOO Ft, 
l OOO OOO Ft, 
l OOO OOO Ft, 

4.2 A Törekvés SE a 4.1 pontban meghatározott összeget csak és kizárólag az l. és 2. pontban 
meghatározott támogatási célra és költségekre, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos 
elszámolási kötelezettséggel. 

4.3 A Törekvés SE a támogatás összegét a Vívó szakosztály működéséhez használhatja fel. 

5. Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

S.J A Törekvés SE 2013. december IS-éig köteles a támogatási összeg felhasználásával tételesen 
elszámolni az l. mellékletben meghatározott módon. 

5.2 A Törekvés SE köteles összefoglaló jelentést készíteni a Képviselő-testület részére (figyelemmel a 
2.2 pontban foglaltakra is). 

5.3 A Törekvés SE képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában az elszámolás főösszesítőjén 
(amelynek mintáját az Önkormányzat elektronikus úton eljuttatja a Törekvés SE részére) aláírásával 
igazolnia kell, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai 
valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

5.4 Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor 
ellenőrizheti, az ellenőrzést a Törekvés SE köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr 
rendelkezésére bocsátásávaL 

6. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről: 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

7. Visszatérítési kötelezettség 

A Törekvés SE köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem 
szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az elszámolásra 
rendelkezésre álló határidő - 2013. december 15. - elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg 
átutalásának napjától a visszafizetés napjáig, valamint késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat 
egyszeresét. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor a Törekvés SE-nek nincs lejárt 
köztartozása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, illetve 
adósságkezelési eljárás. 

8.2 A Törekvés SE a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 8.1 pontban írtak a Törekvés 
SE-vel szemben nem állnak fenn és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen tények bekövetkezéséről a 
Önkormányzatot haladéktalanul értesíti. 

8.3 Az Önkormányzat képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendelet, valamint a 3/2012. (III. l.) 
polgármesteri és jegyző i közös utasítás alapján jogosult a szerződés alá írására. 
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8.4 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló I 959. évi IV. 
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

8.5 A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét képezi 
az l. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláhják. 

Budapest, 2013. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett dr. Boldog Krisztina 
csoportvezető jogtanácsos 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

Törekvés Sportegyesület 
Sárvári György 

elnök 

l. melléklet 

I. A Törekvés SE az eredeti ÁF A-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti -még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetés a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) 
önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a Törekvés SE 
fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 
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~ if.2f, 
J. me/lék/et a /2013. (. . .) KÖKT határozathoz 

Megállapodás 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-
1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről a Kőbánya Sport Club (ll 02 Budapest, Ihász u. 24., adószáma: 19805322-1-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. J 1710002-20001766, nyilvántartási száma: 93 7) képviseletében 
Öcsi Gábor elnök (a továbbiakban: KSC), együttesen mint Szerződő Felek 

között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

Az együttműködés célja a Szerződő Felek együttműködésének kialakítása 2013. évre teijedö időre a 
sportról szóló 2004. évi I. törvényben, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos önkormányzati rendeletben foglalt célok 
megvalósítása érdekében Kőbánya, illetve a magyar sporttársadalom javára. 

I. Az Önkormányzat a KSC - Kőbánya területén működő - tevékenységéhez erkölcsi és anyagi 
támogatást nyújt a sportfejlesztési tervekben és az éves költségvetésben meghatározottak szerint. 

2. A támogatás célja a KSC működési költségeinek támogatása céljelleggel vissza nem térítendő 
önkormányzati pénzeszköz átadássaL 

2.1 A támogatási összeg a KSC működésével, a versenyeztetéssei és a létesítmények fenntartásával 
összefúggő bérköltségekre, megbízási díjakra, közműdíjakra, bérleti díjakra, játékvezetői díjakra, 
utazási és szállásköltségekre, fenntartási és karbantartási költségekre fordítható. A támogatás összege 
nem használható fel: menedzsment részére bér és bérjellegű kifizetésekre és tanácsadói dijakra. 

2.2 A támogatási összeg felhasználásánál a KSC előnyben részesíti a kőbányai hátrányos helyzetű 
gyermekeket oly módon, hogy a tagdíjbefizetés és versenyeztetés költségeinek 50%-át a KSC fedezi. 

2.3 A támogatás teljes összegének l 0%-a fordítható étkezési költségekre. 

3. A KSC szakmai segítséget nyújt a kerületi sportági feladatok kidolgozásában és ellátásában. 
Szakmai hozzáértésének felhasználásával segítséget nyújt az Önkormányzat szakbizottságának 
munkájához, minden szükséges kérdésben és esetben. Részt vesz mindazon a testneveléssel és a 
sporttal, rekreációval kapcsolatos feladatok elvégzésében, amelyre az Önkormányzat esetenként 
felkéri. Az Önkormányzat rendezvényein biztosítja élsportolói részvételét, a rendezvényekhez, 
sportversenyekhez és lebonyolításukhoz szakmai segítséget nyújt. 

4. A támogatás összege és felhasználhatósága 

4.1 Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 21. sor 3. oszlopban 
meghatározott 25 OOO OOO Ft, azaz huszonötmillió forint összegű támogatást nyújt a KSC részére, 
amelyet a jelen szerződés aláírását - és a KSC működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámoló 
bíróság részére történő igazolt benyújtását - követő 30 napon belül átutal a KSC OTP Bank Nyrt. 
11710002-20001766 szám ú számlájára az alábbi ütemezésszerint 
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2013. március hónap 
2013. április hónap 
20 13. május hónap 
2013. június hónap 
2013. július hónap 

12 500 OOO Ft, 
3 500 OOO Ft, 
3 500 OOO Ft, 
3 500 OOO Ft, 
2 OOO OOO Ft, 

Összesen: 25 OOO OOO Ft 

4.2 A KSC a 4.1 pontban meghatározott összeget csak és kizárólag az l. és 2. pontban meghatározott 
támogatási célra és költségekre, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási 
kötelezettséggeL 

4.3 A KSC a támogatás összegét az alábbi elosztásban fordíthatja szakosztályaira: 

U sz ó szakosztály 20 OOO OOO forint 
Birkózó szakosztály 2 500 OOO forint 
Egyéb szakosztályok 2 500 OOO forint 
Összesen: 25 OOO OOO forint 

5. Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

5 .l A KSC 2013. december 15-éig köteles a támogatási összeg felhasználásával tételesen elszámolni 
az l. mellékletben meghatározott módon. . 

5.2 A KSC köteles összefoglaló jelentést készíteni a Képviselő-testület részére (figyelemmel a 2.2 
pontban foglaltakra is). 

5.3 A KSC képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában az elszámolás főösszesítőjén (amelynek 
mintáját az Önkormányzat elektronikus úton eljuttatja a KSC részére) aláírásával igazolnia kell, hogy 
a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti 
könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

5.4 Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor 
ellenőrizheti, az ellenőrzést a KSC köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr 
rendelkezésére bocsátásávaL 

6. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről: 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

7. Visszatérítési kötelezettség 

A KSC köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem szabályszerűen 
elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre 
álló határidő- 2013. december 15.- elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának 
napjától a visszafizetés napjáig, valamint késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat egyszeresét. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor a KSC -nek nincs lejárt 
köztartozása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, illetve 
adósságkezelési eljárás. 

8.2 A KSC a jelen szerzödés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 8.1 pontban írtak a KSC -vel 
szemben nem állnak fenn és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen tények bekövetkezéséről a 
Önkormányzatot haladéktalanul értesíti. 
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8.3 Az Önkormányzat szükség esetén a KSC kérésére a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házá-ban 
(ll OS Budapest, Ihász. u. 26.)- megállapodás keretében- irodahelyiség-használatot biztosít. 

8.4 Az Önkormányzat képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendelet, valamint a 3/2012. (Ili. 1.) 
polgármesteri és jegyző i közös utasítás alapján jogosult a szerződés aláírására. 

8.5 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

8.6 A jelen szerződés négy oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét képezi az 

l. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláí~ák. 

Budapest, 2013. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kovács Róbert 

polgármester 

Pénzügyi ellenjegzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett dr. Boldog Krisztina 
csoportvezető jogtanácsos 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

Kőbánya Sport Club 
Ócsi Gábor 

elnök 

l. melléklet 

l. A KSC az eredeti ÁFA-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző 
lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetés a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (ll. 21.) 
önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a KSC 
fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 
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':fo n.1P:. 
J. melléklet a ... 12013. ( .. .) KOKT határozathoz 

Megállapodás 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-
1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről a Ferencvárosi Torna Club (1091 Budapest, Üllői út 129., adószáma: 19709893-2-43, 
bankszámlaszáma: Erste Bank Hungary Nyrt. 11600006-00000000-38981670, nyilvántartási száma: 
1354) képviseletében Kubatov Gábor elnök mint támogatott (a továbbiakban: FTC), együttesen mint 
Szerzödő Felek 

között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

Az együttműködés célja a Szerződö Felek együttműködésének kialakítása 2013. évre vonatkozóan a 
sportról szóló 2004. évi I. törvényben, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos önkormányzati rendeletben foglalt célok 
megvalósítása érdekében Kőbánya, illetve a magyar sporttársadalom javára. 

l. Az Önkormányzat az FTC - Kőbánya területén működő - tevékenységéhez erkölcsi és anyagi 
támogatást nyújt a sportfejlesztési tervekben és az éves költségvetésben meghatározottak szerint. 

2. A támogatás célja az FTC működési költségeinek támogatása céljelleggel vissza nem térítendő 
önkormányzati pénzeszköz átadás sal. 

2.1 A támogatási összeg az FTC müködésével, a versenyeztetéssei és a létesítmények fenntartásával 
összefüggö bérköltségekre, megbízási díjakra, közműdíjakra, bérleti díjakra, játékvezetöi díjakra, 
utazási és szállásköltségekre, fenntartási és karbantartási költségekre fordítható. A támogatás összege 
nem használható fel: menedzsment részére bér és bérjellegű kifizetésekre és tanácsadói díjakra. 

2.2 A támogatási összeg felhasználásánál az FTC előnyben részesíti a kőbányai hátrányos helyzetű 
gyermekeket olymódon, hogy a tagdíjbefizetés és versenyeztetés költségeinek 50%-át az FTC fedezi. 

2.3 A támogatás teljes összegének 10%-a fordítható étkezési költségekre. 

3. Az FTC kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő általános 
iskaláinak tanulói körében valamennyi szakosztályában (ifjúság és utánpótlás nevelés témakörökben) 
népszerűsítő programsorozatot állít össze, bonyolít le: 

a) Igény szerint az FTC NBI és NBII szakosztályainak játékosai a sport népszerűsítése és az 
egészséges életmódra nevelés érdekében osztályfőnöki órákon vesznek részt, az iskolával és 
az osztályfőnökkel közösen előre egyeztetett időpontokban, 

b) Igény szerint az FTC edző i részt vesznek az iskola egyes osztályainak testnevelés óráin, ezen 
belül bemutató edzéseket tartanak, 

c) Igény szerint az FTC edzöi, játékosai, emblematikus személyiségei előadásokat tartanak az 
egészséges életmód előnyben részesítéséről és a sport szeretetéröl, 

d) az FTC évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja az atlétikai pályát az Önkormányzat 
rendezvényeire. 

4. A támogatás összege és felhasználhatósága 

4.1 Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 30. sor 3. oszlopban 
meghatározott 2 OOO OOO Ft, azaz kettömillió forint összegű támogatást nyújt az FTC részére, amelyet 
a jelen szerződés aláírását - és az FTC működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 
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üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámoló bíróság 
részére történő igazolt benyújtását - követően átutal az FTC Erste Bank Hungary Nyrt. 11600006-
00000000-38981670 számú számlájára. 

4.2 Az FTC a 4.1 pontban meghatározott összeget csak és kizárólag az l. és 2. pontban meghatározott 
támogatási célra és költségekre, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási 
kötelezettséggeL 

5. Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

5.1 Az FTC 2013. december 15-éig köteles a támogatási összeg felhasználásával tételesen elszámolni 
az l. mellékletben meghatározott módon. 

5.2 Az FTC köteles összefoglaló jelentést készíteni a Képviselő-testület részére (figyelemmel a 2.2 
pontban foglaltakra is). 

5.3 Az FTC képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában az elszámolás főösszesítőjén (amelynek 
mintáját az Önkormányzat elektronikus úton eljuttatja az FTC részére) aláírásával igazolnia kell, hogy 
a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti 
könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

5.4 Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor 
ellenőrizheti, az ellenőrzést az FTC köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr 
rendelkezésére bocsátásávaL 

6. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről: 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

7. Visszatérítési kötelezettség 

Az FTC köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem szabályszerűen 
elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre 
álló határidő - 2013. december 15. - elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának 
napjától a visszafizetés napjáig, valamint késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat egyszeresét. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor az FTC-nek nincs lejárt 
köztartozása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, illetve 
adósságkezelési eljárás. 

8.2 Az FTC a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 8.1 pontban írtak az FTC-vel 
~~em ben nem állnak fenn és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen tények bekövetkezéséről a 
Onkormányzatot haladéktalanul értesíti. 

8.3 Az Önkormányzat képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet, valamint a 3/2012. (III. l.) 
polgármesteri és jegyző i közös utasítás alapján jogosult a szerződés aláírására. 

8.4 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

8.5 A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét képezi 
az l. melléklet. 
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~·· 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláílják. 

Budapest, 2013. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett dr. Boldog Krisztina 
csoportvezető jogtanácsos 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

Ferencvárosi Torna Club 
Kubatov Gábor 

elnök 

l. melléklet 

l. Az FTC az eredeti ÁF A-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző 
lenyomatával feltünteti- még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetés a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 

önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról az FTC 
fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 
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l. melléklet a '!:~!2013. (~·-~/köKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

PÁLYÁZATA 
Iskolai táborok, erdei iskolák működésének 2013. évi támogatására 

A pályázat célja: Az iskolai táborok, erdei iskolák pályázati rendszerben, évi egy alkalommal 
történő támogatása. 

A pályázat nyílt: 

Pályázók köre: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat működtetésében álló 
általános iskolák, valamint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott 
óvodák 

Tervezett keretösszeg: 4 millió forint 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: A pályázatot személyesen egy eredeti és 
egy másolati példányban a megfelelőerr kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok 
csatolásával lehet benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem külalakjában nem változtatható 
meg. 
A pályázatot "Az iskolai táborok, erdei iskolák működésének támogatása" megjelöléssei 2013. 
március 28-án (csütörtök) 16.00 óráig lehet személyesen benyújtani a Budapest Főváros 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportnál (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 
A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető az Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál a 
+36-1-4338 151 telefonszámon, illetve az oktatas@kobanya.hu email címen. 
Pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, illetve letölthető a www.kobanya.hu 
honlapról. Az adatlap másolható! 

Pályázati feltételek: 
l. A pályázat elengedhetetlen részét képező mellékletek és tartozékok a következők: 

a. Hibátlanul és hiánytalanul kitöltött, hitelesített (lepecsételt és cégszerűerr aláírt) pályázati 
adatlap, melynek része a részletesen kidolgozott szakmai program és az azt alátámasztó 
részletes pénzügyi terv. 

b. Nyilatkozat (lepecsételt és cégszerűerr aláírt). 
2. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá: 

a) a pályázó nevét és címét, a program megvalósításáért felelős személy nevét, 
b) a program tervezett időpontját és helyét, 
c) a résztvevők létszámát, korosztályát, 
d) az igényelt támogatás összegét, és a megvalósításhoz rendelkezésre álló saját 

pénzeszközö ket, 
e) akkreditált erdei iskola esetében az akkreditációs számot, 
f) aki az önkormányzat által támogatott tábort veszi igénybe (Balatonlelle) nem részesülhet 

támogatásban. 
3. Ha a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban, azt a 
pályázatban fel kell tüntetnie. 

A pályázatok elbírálása 
a) A támogatás odaítéléséről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

------------- ·-·- --



Képviselő testülete a 2013. áprilisi testületi ülésén dönt. 
b) Formai hiba esetén a benyújtott pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testülete tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja. 
c) A támogatási összeg a résztvevők száma és az eltöltött napok arányában kerül felosztásra. 
d) A vándortáborban résztvevő gyerekek elbírálása 1,2-es szorzóval történik. 
e) Az intézményekben a támogatás szétosztásánál célszerű a gyermekek szociális helyzetét 

figyelembe venni. 
f) A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 

Az elszámolás időpontja és módja: 
A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását követő két 
hónap, de legkésőbb 2013. december l. 
Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, a következő évi 
önkormányzati pályázatokból kizárásra kerül. 



Iktató szám: ................................. . (pályáztató tölti ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által, 

az iskolai táborok és erdei iskolák működésének 2013. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KÖKT-2013 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 

Pályázati programért felelős 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 

E-mail címe: 

Pályázó adószáma: 

Pályázó bankszámla vezetője: 

l Pályázó bankszámlaszáma: 
l 

Pályázó intézményi formája 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: 
Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: 

A _pro_gramban részt vevő gyermekek száma: 
A programban részt vevő peda_gógusok száma: 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 

éves: fő -
éves: fő 



A tervezett program rövid összefoglalása: 

Költségvetés: 

Dologi 

Nyilatkozat 

Mint a pályázó képviselője nyilatkozom, hogy az erdei iskolák és nyári táborok 
működésének 2013. évi támogatására kiírt pályázatra 

l darab eredeti illetve l darab másolati példányban 

pályázatot nyújtottarn be. 

Az adatlapon és a pályázatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek! 

Kelt: ............................. . 

P. H. 

aláírás 



NYILATKOZAT 
KÖZTARTOZÁSRÓL 

(nem önkormányzati fenntartású intézmények számára) 

Alulírott ................................................................................................... (az aláírásrajogosult személy neve) 

.................................................................................................................................. (pályázó megnevezése) 

..................................................................................................................................... (székhelyének címe) 

mint a Pályázó képviseletére jogosult, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 
hogy szervezetünknek köztartozása 

van nincs 
(a megfelelő aláhúzandó l) 

Amennyiben szervezetünknek köztartozása van, az a következő intézményekkel szemben áll fenn: 

____ Intézmény megnevez_és_e___ -t' ____ _!artoz~ ös_szege (Ft~---=-=--~l~ 
L----~---·- +--------~----=--==---~~~..J 
~---~··----- ----------------··-· ___ J 
L-_----=-----------~~~~---_-_-_-_-_-_-o=·· s=sz=e=se_nl __________________ --_·---__ ·-j 

Budapest, 2013 .................................. . 

P. H. 

················································· 
cégszerű aláírás 
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KoNzoRciuMIEGYüTTMűKöoÉsiMEGÁLLAPooÁs 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

1. Preambulum 

A "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" című projektet végreható 
Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
T~rsadalmi Megújulás Operatív Programjának 3.1.3-11/1 tárgyú pályázati felhívására 
TAMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, 
amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Társadalmi 
Megújulás Operatív Program Irányító Hatósága a 2012. december 14. kelt, K-2012-
támop-3.1.3-11/1.-0524807/130 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban 
részesített. 

A projekt címe: "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" 
(továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró ESZA 
Társadalmi Szaigáitató Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban 
Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a KonzorciummaL 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 

2. Szerzödő felek 

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: 

A konzorcium vezetője (továbbiakban Konzorciumvezető) a pályázat benyújtására 
jogosult önkormányzat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(szervezet neve) 
Postacím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 735737 
Adószám: 15735739-2-42 
Aláírásra jogosult képviselője: 
Radványi Gábor alpolgármester, Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Számlavezető pénzintézet neve:OTP Bank Nyrt. 
Számlaszám: 11784009-15510000-00000000 

Konzorciumi tagok: 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Postacím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

: 1055 Buda utca 10-14. 

Adószám: 15799658-2-41 
Aláírásra jogosult képviselője: Németh László tankerületi igazgató (Budapest X. 
Kerü 
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A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodással megerősítik. 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és 
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet 
által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet 
rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra 
nézve kötelező érvényűek. 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 
befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a 
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a 
támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a beszámolókat és 
a kifizetési kérelmeket1 nevükben és helyettük aláírja. 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető 
biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan 
időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy 
támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény - ideértve 
a változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket ls - merül fel, a tagok 
kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a 
módosításnak a Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A 
Konzorciumvezető köteles biztosítan!, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által 
küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják. 

A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek. 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak 
esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a 
jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. 

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a 
Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a 

1 Törlendő, ha a konzorcium tagi szintű költségvetéssei rendelkezik 
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'SZÉCHENYI TERV 

támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával 
kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk 
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghlúsul, vagy késedelmet 
szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósitását 
befolyásolja. 

A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként 
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja 
a Konzorciumvezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és 
elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített 
dokumentumokat. 

Tagok közötti költségátcsoportosítás csak a szerződésmódosítási kérelem keretében 
indítványozható, és a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges az 
átcsoportosításhoz. 2 

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban 
tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezetőtől felhívására a Tagok 
kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt 
olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezetőtől a Közreműködő Szervezet 
vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 

A feladatra jutó A feladatra jutó 
Tag neve Feladat elszámolható támogatás 

költséq összeqe összeae 
Budapest Főváros X. 

l. Projekt előkészítési l. kerület Kőbányai 5.817.400 5.817.400 
Önkormányzat tevékenységei 

Budapest Főváros X. 
Il. kerület Kőbányai 13.030.200 13.030.200 

Önkormányzat Projektmenedzsment 

IV. Célcsoport számára 
Budapest Főváros X. biztosított 
kerület Kőbányai támogatások között 3.087.500 3.087.500 
Önkormányzat elszámcini kívánt 

tevékenységek 
V. Projekt 
megvalósításához 

Budapest Főváros X. igénybevett 

kerület Kőbányai szolgáltatások- 529. 151.101.840 151.101.840 
Önkormányzat költségvetési soron 

elszámcini kívánt 
tevékenységek 

Budapest Főváros X. VI. Egyéb 11.398.000 11.398.000 
kerület Kőbányai szolgáltatások között 
Önkormányzat elszámcini kívánt 

2 Tagi szintű költségvetés esetén szükséges szövegrész 

: 'lAG'IARORSZÁG MEGÚJUL 



'SZÉCHENYI TERV 

A feladatra jutó A feladatra jutó 
Tag neve Feladat elszámolható támogatás 

költség összege összeqe 
tevékenységek 
VII. Beruházás 

Budapest Főváros X. (ERFA)/123. Épületek, 

kerület Kőbányai épületrészek, tulajdoni 25.573.920 25.573.920 
Önkormányzat hányadok költségsoron 

elszámolni kívánt 
tevékenységek 
VII. Beruházás (ERFA)/ 55.207.966 55.207.966 
141. Üzemi (üzleti) 

Budapest Főváros X. gépek, berendezések, 
kerület Kőbányai felszerelések 
Önkormányzat költségsoron 

elszámolni kívánt 
tevékenységek 
VII. Beruházás (ERFA)/ 

Budapest Főváros X. 511. Vásárolt anyagok 
kerület Kőbányai költségei költségsoron 1.673.624 1.673.624 
Önkormányzat elszámolni kívánt 

tevékenvséqek 
VII. Beruházás 

Budapest Főváros X. (ERFA)/Műszaki 

kerület Kőbányai ellenőri költségek 787.400 787.400 
Önkormányzat költségsoron 

elszámolni kívánt 
tevékenvséqek 
VII. Beruházás (ERFA)/ 

Budapest Főváros X. 531. Hatósági 
kerület Kőbányai igazgatási, 1.079.500 1.079.500 
Önkormányzat szolgáltatási díjak, 

illetékek 

Budapest Főváros X. VIII. Egyéb, a projekt 

kerület Kőbányai végrehajtásával 1.274.400 1.274.400 
Önkormányzat összefüggő általános 

tevékenységek 
Budapest Főváros X. 

Szükség esetén kerület Kőbányai 50 50 
Önkormányzat tartalék felhasználása 

III. Projekt szakmai 

Klebelsberg megvalósítása - 52., 

2. Intézményfenntartó 54. és 56. 14.376.400 14.376.400 
Központ költségvetési sorokon 

elszámolni kívánt 
tevékenységek 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az 
elvégzéséért. 

3.4. Az egyes Tagok által elszámolható költségeket és az arra jutó támogatást a 
következő táblázat tartalmazza3 • 

l Tag neve l Elszámolható költség l Támogatási összeg 
3 Tagi szintű költségvetés esetén a támogatási szerződés releváns mellékletei tagi szinten is 
elkészítendőek, az abban foglaltaknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 

j r' A•;\'ARORSZAG HEGÚJUl . ~ ~ 

lll 



'SZÉCHENYI TERV 

Budapest Főváros 
1. ~· kerület Kőbányai 270.031.800 270.031.800 

On kormá nvzat 
Kl ebeisberg 

2. Intézményfenntartó 14.376.400 14.376.400 
Központ 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) 
adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-át képezik, az 

l 'bb' l, b a a 1 megosz as an: 
részesedése a 

projekt 
Tag neve önrész formája önrész összege elszámolható 

költségéhez 
képest(%) 

Budapest Főváros Nem releváns. 

1. X. kerület A projekt o o 
Kőbányai támogatási 
Önkormányzat intenzitása 100%. 

Klebelsberg Nem releváns. 

2. Intézményfenntart A projekt o o 
ó Központ támogatási 

intenzitása 100%. 

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló időszaki beszámolókat, záró 
beszámolót és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt beszámoló) a 
Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő 
Szervezetnek. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, beszámolóval még le nem fedett 
időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a beszámolónak a 
Közreműködő Szervezet részére történő benyújtási határidejét megelőző 15 
munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és kötelesek 
csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 

3. 7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető 
állítja össze és küldi el a Közremúködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési igénylés 
összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott 
dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és 
számlákat a támogatási szerződésben meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell elküldeni a Konzorciumvezetőnek. 

A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek el kell érnie 
a kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó korlátokat. 4 

A Közreműködő Szervezet a kitizetési igényléshez tartozó számfákra eső, 
Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást egy összegben a 
Konzorciumvezető a 2. pontban megjelölt bankszámfákra utalja. 

4 Tagi szintű költségvetés esetén 
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A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást 5 napon belül továbbutalni, 
illetve erről a következő kifizetés igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló 
dokumentumokat. 5 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott 
számlára eső, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást a 
Közreműködő Szervezet közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra. 
A közreműködő Szervezet legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő 
támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a 
támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan 
meghatározott. 6 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján 
megállapítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, 
önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem 
fizetett köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó 
támogatás folyósítását felfüggeszti. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem 
fizetett köztartozása esetén a teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. 7 

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a 
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését 
rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés 
miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére 
visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási 
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a 
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott 
időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét 
bármely Taggal szemben érvényesítheti. 

3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a következő biztosítékot 
nyújtják: 

Tag neve Biztosíték formája8 

Budapest Főváros X. 
A 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 33. § 
(8) bekezdésének C. pontja, valamint a 

1. kerület Kőbányai 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
Önkormányzat 60. § d) alapján - a biztosítéknyújtási 

kötelezettséo nem releváns. 

Kl ebeisberg 
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33.§ 
(8) bekezdésének C. pontja, valamint a 

2. Intézményfen n tartó 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
Központ 60. § a) alapján - a biztosítéknyújtási 

kötelezettséo nem releváns . 

s Projektszintű költségvetés esetén 
6 Tagi szintű költségvetés esetén 
7 Projektszlntű költségvetés esetén 

Biztosíték értéke 

8 A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni. 
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A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási 
szerződésben, illetve a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendeletben meghatározott 
időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a 
Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosuJtja a Támogató. 

3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető 
kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a 
Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A 
Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a 
támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a 
Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem 
érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással 
szemben fennálló felelősségét. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének 
időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 
telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok jelen Megállapodás 
aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezető. A 
Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a 
Tagokat. A kapcsolattartásért, koordinációért az Önkormányzat nevében a 
Városfejlesztő Társaság a felelős, amennyiben a város létrehoz Városfejlesztő 
Társaságot. 

A Városfejlesztő Társaság - amennyiben létrehozták -, mint a városrehabilitációs 
projektet az Önkormányzat nevében végrehajtó szervezet, koordinálja a partnerek 
tevékenységét. A konzorciumi partnerek esetében (kivétel a Konzorcium Vezetőjét) 
ez azt jelenti, hogy szakmailag koordinálja a konzorciumi tagok tevékenységét, és 
előkészíti az önkormányzat számára a konzorciumi partnereknek való utalásokat a 
teljesítések ellenőrzését követően, de a konzorciumi tagokat megillető támogatási 
összegek közvetlenül érkeznek az önkormányzattól az érintett konzorciumi 
partnerhez. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést 
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával 
kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt 
kapcsolattartája hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, 
amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartája az egyeztetést követő öt 
munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartája részére. Az 
emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, 
más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a 
Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a 
Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 
Konzorciumvezető értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott 
helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban 
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harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről 
előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a Tagok külön állapodnak meg. A Projekt 
megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről jelen a 10. pont rendelkezik. 9 

7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, 
illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra 10

: 

A projekt megvalósítása során a támogatás felhasználásával beszerzett eszközök, 
létrejövő dolgok tulajdonjoga, illetve az egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak 
szerint kerül meghatározásra: 

Tulajdonjogok tekintetében - a pályázat keretében fejlesztésre kerülő épületek, 
ingatlanok tulajdonjoga nem változik a megvalósítás során. 

A projekt keretében eszközök beszerzése tervezett, ezek aktivátája a projektgazda 
Önkormányzat, az üzembe helyezés helyszíne pedig a projektgazda tulajdonában 
lévő Kőbányai Szent László Gimnázium. 

A fejlesztéssel érintett helyszinek használati joga nem változik a megvalósítás során. 

Az építtetés jogát a Konzorciumvezető Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyakorolja. 

8. A tagság megszűnése 

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt 
megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása soran fokozottan 
együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha 
a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek 
teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes. Az okot a Konzorciumvezető egyeztetni 
köteles. 

A kilépő tagnak dokumentált módon meg kell kísérelnie a projekt végrehajtása 
érdekében az általa vállalt projektelemre vonatkozóan új konzorciumi Tag 

9 A bekezdésből a 10. pontban foglalt rendelkezések alapján a nem vonatkozó 5zövegrészlet törlendő. 
10 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat 
és jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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biztosítását. Amennyiben a kilépő tagnak ezt nem sikerül biztosítania, a 
Konzorciumvezető kell dokumentált módon megkísérelnie az adott projektelem 
végrehajtására vonatkozóan új konzorciumi tag bevonását. A belépő Tag csak olyan 
szervezet, illetve személy lehet, aki, illetve amely megfelel a pályázati kiírásban 
foglalt követelményeknek. 

8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. 

8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek 
tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai 
szem pontból veszélyezteti. 
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok 
véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles 
megküldeni a Közreműködő Szervezetnek. 

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem 
eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek 
következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban 
vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási 
szerződéstől elállnak. 

8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a 
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A 
belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a 
pályázati kiírásban foglalt követelményeknek. 

8.6. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles 
egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése 
érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás 
időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a ProJekt kapcsán felmerült 
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett 
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről 
beszámolni. Köteles továbbá a - a Megállapodás keretében esetlegesen -
használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás 
nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá. 

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a 
jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum
megőrzés; kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig 
megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos 
szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag 
tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a 
megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes 
használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási 
szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó sz.~bályok rá nézve a 
kívátását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének 
időpontjáig. 
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Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során 
létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő Tag köteles visszafizetni a támogatási 
szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel 
a Támogató részére. 

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását 
igényli, amelyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A 
hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett 
általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő 
Szervezettől. 

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és 
osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése 
jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után. 

9.2. A jelen Megállapodás megszűnlk, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban 
megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken. 

9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban 
módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A 
hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett 
általi módosítására előírt szabályok szerlnt kell kérelmezni a Közreműködő 
Szervezettől. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, 
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok 
változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A 
Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó 
dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet. 

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a 
rendes felmondás jogát kizárják. 

10. A tagok egyéb megállapodásai11 

10.1. A konzorciumi tagok megállapodnak abban, hogy a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-
0015 kódszámú, "Kőbánya a kísérletező természettudományos. oktatásért" című 
projekt szakmal tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása esetében a 
konzorciumi partnerek közös egyeztetést folytatnak le. 
10.2. A konzorciumi tagok megállapodnak abban, hogy a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-
0015 kódszámú, "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" című 
projektre vonatkozóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vállalja az általa 
megvalósított feladatokhoz kapcsolódó indikátorok teljesítését a projektmegvalósítás 
záró dátumáig és a fenntartási időszakban. A tagi szintű indikátortáblát a Támogatási 
Szerződés tartalmazza. 
11 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a 
közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a 
határozathozatal szabályai, a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, 
rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak. 
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11. Záró rendelkezések 

11.1 Jelen 8ilem~11[iil!lii!li~~i~~~.dll:t~íit1~c!i~t:m~E eredeti példányban készült. A 
Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba 
lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a 
Közreműködő Szervezet részére. 

11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, 
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában 
feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen 
Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a 
testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyietet 
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely 
a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Budai Központi 
Kerületi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Pest Megyei Bíróság illetékességét 
kötik ki. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Konzorcium vezetője konzorciumi tag 
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Támogatási Szerződés és mellékletei 
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