
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Jegyzoje 

Eloterj esztes 
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~· szamu eloterjesztes 

a Kepviselo-testiilet reszere 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Kobanyai Diakok 

Sportegyesiilete kozott letrejott megallapodas modositasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Kada Mihaly 
Altalanos Iskola teriileten epiilo kosarlabdacsamok epitesehez felhalmozasi celu 
visszateritendo tamogatas nyujtasar61 sz616 224/2014. (IV. 17.) hatarozataval 100M Ft + afa 
osszegii visszateritendo tamogatast biztositott a Kobanyai Diakok Sportegyesiilete (a 
tovabbiakban: KDSE) reszere a Kada utcai sportcsamok epitesenek befejezesehez. 

Az eloterjesztes 2. mellekletet kepezo megallapodas 3. pontja szerint a KDSE a tamogatast 
legkesobb 2014. december 15. napjaig koteles visszafizetni. 

Hajdu Peter, a KDSE elnoke az eloterjesztes 3. mellekletet kepezo kerelemmel fordult 
Onkormanyzatunkhoz, amelyben kerte, hogy a visszafizetes hataridejet kozos megegyezessel 
a Felek 2015. aprilis 30. napjara m6dositsak. 

II. A vegrehajtas feltetele 

A megallapodas m6dositasanak feltetele a Kepviselo-testlilet j6vahagy6 dontese. 

III. Hatasvizsgalat 

A megallapodas m6dositasavallehetoseget biztosithatunk a KDSE reszere a megallapodasban 
foglaltak teljesitesere. A fizetesi kotelezettseget a KDSE az eredeti hataridore onhibajan kivlil, 
az Emberi ErOforras Miniszterium kifizetesenek keslekedese miatt nem tudja teljesiteni. A 
vegrehajtasi cselekmeny ellehetetlenitene a KDSE miikodeset, az Onkormanyzat 
gazdalkodasaban ugyanakkor a hatarid6-m6dositas nem okoz fennakadast. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testlilete meghozza az 
eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. december,\~ 



I. melleklet az elote1jeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. ( ...... ) hatarozata 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Kobanyai Diakok 

Sportegyesiilete kozott letrejott megallapodas m6dositasar6l 

1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testi.ilete a Budapest 
Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Kobanyai Diakok SportegyesUlete (1105 
Budapest, Ihasz utca 24., bir6sagi nyilvantartasi szama: 7557/2011.) kozott 2014. majus 4. 
napjan - a Kada Mihaly Altalanos Iskola teriileten tomacsarnok epitesehez nyujtott 
felhalmozasi celu tamogatas targyaban- kotOtt megallapodas 3. pontjanak masodik mondatat 
a kovetkezokeppen m6dositja: 
,A KDSE a lehivott osszeget a Tao tamogatas beerkezeset koveto banki napon, de legkesobb 
2015. aprilis 30-aig koteles kamatmentesen visszafizetni az Onkormanyzat reszere." 

2. A Kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a megallapodas m6dositasanak 

alairasara. 

Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a Foepiteszi Osztaly vezetoje 

a Gazdasagi es Penzligyi Foosztaly vezetoje 
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amely Ietrejott egyreszrol a Budapest Fovaros X. keriilet Kobl~ O~koJil~n~z~f t1io2 I 
Budapest, Szent Laszlo ter 29., PIR szama: 735737, 1ade&b<ima~-----l~f.J.S..J3-9-2-42, , 
bankszamlaszama: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000) kep;vfStHerelllen Ko:vacs.-;RIJhert EkiBd6: , 

polgarmester mint atad6 (a tovabbiakban: Onkormanyzat), I. I/ l h C.H ' .. I .. ;.·r .. llek'eb. . J/ r ::t li 
"!'- ,.J_d_~~l!2J!?QdLlfi~ M\JC\~ ~ . 

masreszr61 a Kobanyai Diakok Sportegyesiilete (szekhelye: 11 OS-Bud-;p~st, .Ih~~-;rtc;24.~------
bir6sagi nyilvantartasi szama: 7557/2011., ad6szama: 18159439-1-42, bankszamlaszama: 
10700543-43769201-51100005) kepviseleteben Hajdu Peter elnok mint atvevo (a 
tovabbiakban: KDSE) egyuttesen Felek kozott az alulirott napon, helyen es feltetelekkel: 

Felek rogzitik, hogy a KDSE 374 040 094 Ft osszegu TAO megallapodassal rendelkezik a 
Zsiros Tibor Kosarlabdacsamok epitesehez. Az osszegbol a KDSE reszere kifizetesre kerult 
142 745 348Ft, a meg kifizetesre kerulo osszeg 231 294 746Ft. 

1. Az Onkormanyzat a Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo
testUletenek 224/2014. (IV. 17.) hatarozata alapjan 100 000 000 Ft + Afa, azaz egyszazmilli6 
forint + Afa felhalmozasi celu tamogatasi keretOsszeget biztosft a KDSE reszere. A 
tamogatasi keretOsszeg felhasznalasara kizar6lag a KDSE jogosult. A KDSE a tamogatott 
tevekenyseg megval6sitasa soran a tamogatas terhere a szazezer forint ertekhatart meghalad6 
erteku szerzodest kizar6lag irasban kothet. frasban kotott szerzosenek minosUl az elki.ildott es 
visszaigazolt megrendeles is. Az Onkormanyzat kotelezettseget vallal arra, hogy a 
keretOsszeget elkUlonitetten kezeli. 

2. A KDSE kotelezettseget vallal arra, hogy az 1. pontban meg hatarozott keretosszeget csak 
es kizar6lag a Kada Mihaly Iskola teruleten epU16 kosarlabdacsamok epitesenek hataridore 
torteno bejezese celjab61 a megallapodas alairasat kovetoen benylijtott es a KDSE reszerol 
meg kifizetetlen szallit6i szamlainak finanszirozasara hasznalja fel. A KDSE a reszere - a 
kosarlabdacsamok epitese targyaban - megkUldott szamlat eredetiben bemutatja es 
masolatban csatolja az Onkormanyzat reszere. Az Onkormanyzat a szamlamasolatra ravezeti, 
hogy a masolat az eredetivel megegyezik es soron kivlil intezkedik az osszeg KDSE 
10700543-43769201-51100005 szamu fizetesi szamlajara t6rten6 atutalasar61. A KDSE a 
fizetesi szamlajan j6vairt osszeget a j6vairast koveto napon tovabb utalja a szamlakiallit6 
fizetes szamlajara. Az Onkormanyzat a KDSE nevere sz616 szamlaban foglalt jogugyletert es 
annak jogkovetkezmenyekert felelosseget nem vallal es ezt a KDSE kifejezetten tudomasul 
vesz1. 

3. A KDSE az 1. pontban meghatarozott keret6sszegb61 a 2. pontban foglaltaknak 
megfeleloen lehivott osszeget az alabbiak szerint fizeti vissza. A KDSE a lehivott osszeget a 
Tao tamogatas beerkezeset koveto banki napon, de legkesobb 2014. december 15-eig koteles 
kamatmentesen visszafizetni az Onkormanyzat reszere. Amennyiben a KDSE hataridoben -
2014. december 15-eig - nem fizeti vissza a tamogatas osszeget, ugy koteles a vissza nem 
fizetett osszeg utan - a tamogatasi osszeg atutalasanak napjat61 a visszafizetes napjaig - a 
jegybanki alapkamat mertekevel megegyezo kesedelmi kamatot fizetni. A tamogatasi osszeg 
es kamatai visszafizetesere iranyul6 koveteles ervenyesitese azonnali beszedesi megbizas 
alkalmazasaval tortenik. A KDSE vallalja, hogy a szerzodes alairasat koveto 3 munkanapon 
belUl valamennyi szamlavezetojenel bejelenti a tamogat6 azonnali beszedesi megbizas 
benylijtasara vonatkoz6 jogosultsagat, penzugyi fedezethiany miatt nem teljesitheto fizetesi 
megbizas esetere a koveteles legalabb 120 napra val6 sorba allitasara vonatkoz6 
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rendelkezessel egyutt azzal, hogy ezen bejelentesenek visszavonasara csak a Tamogat6val 
egylittesen, annak szigmilasaval es kizar6lag a tamogatasi jogviszony alapjan fennall6 
kotelezettseg megsziineset kovetoen jogosult. Az azonnali beszedesi megbfzasra sz616 
felhatalmazason fel kell mntetni a jelen szerzodes szamat. Az azonnali beszedesi megbizast a 
KDSE 5 munkanapon belUl a Tamogat6 rendelkezesere bocsatja. 

4. A KDSE tudomasul veszi, hogy a Tao tamogatas lehivasanak barmilyen okb61 torteno 
elmulasztasa sulyos szerzodesszegesnek minosUl, amely a tamogatasi szerzodes azonnali 
felmondasat es az atutalt osszeg azonnali visszafizeteset eredmenyezi. 

5. A tamogatas nylijtasanak tovabbi feltetele, hogy a szerzodes alairaskor a KDSE-nek nines 
lejart koztartozasa, nem folyik ellene csodeljaras, felszamolasi eljaras, vegelszamolas, 
vegrehajtas es ad6ssagkezelesi eljaras. A KDSE a jelen megallapodas alairasaval nyilatkozik 
arr61, hogy ezen tenyek a KDSE-vel szemben nem allnak fenn les kotelezettseget vallal arra, 
hogy ezen tenyek bekovetkezeserol az Onkormanyzatot haladektalanul ertesiti. 

6. A Felek a jelen megallapodassal osszefiiggesben kozottlik esetlegesen felmerulo vitas 
kerdeseket elsodlegesen targyalasos uton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredmenyre, a 
hataskorrel es illetekesseggel rendelkezo bir6saghoz fordulnak. 

7. A jelen megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvrol sz616 
2013. evi V. tOrveny, valamint egyeb hatalyos jogszabalyok vonatkoz6 rendelkezesei az 
iranyad6ak. 

8. Az Onkormanyzat kepviseloje a Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat 
Kepviselo-tesmletenek 224/2014. (IV. 17.) hatarozata alapjan felhatalmazassal rendelkezik a 
jelen megallapodas alairasara. 

9. A Felek a jelen megallapodast elolvasas es ertelmezes utan mint akaratukkal mindenben 
megegyezot j6vahagy6lag alai:rjak. 

Penzugyi ellenjegyzes: 

Rappi Gabriella 
2014 MAJ 1 3. 

csoportvezeto 

Szakmai es jogi-szignal6: 
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Mozsar A'gnes 
foepitesz 

~ 
dr. Boldol Krisztina 

jogtab.acsos 
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Kovacs J6zsef 

Felad6: 
Datum: 
Cimzett: 

"Hajdu Peter" <hpeterl954@gmail.com> 
2014. december 11. 16:28 
"Kovacs ~6bert" <polgarmester@kobanya.hu>; <kovacsj@kobanya.hu> 

Masolatot kap: "Mozsar Agnes" <mozsar_agnes@kobanya.hu>; "Radvanyi Gabor" <radvanyigabor@kobanya.hu>; 
"dr. Pap Sandor" <drpapsandor@kobanya.hu> 

Targy: inkassz6 
Tisztelt Polgarmester Ur! 

Az Onkormanyzat es a KDSE kozott kotott - a Kada utcai kosarlabda csamok finanszirozasara kotott 
- megrulapodas ertelmeben december 15-en az Onkormanyzat inkassz6t hajt vegre, ha az egyesi.ilet a 
fennall6 tartozast nem rendezi. 
A miniszterium - annak ellenere, hogy az elszamolast augusztusban mar leadtuk- az utols6 reszletet 
a mai napig nem kuldte el a bankszamlankra, igy a fizetesi kotelezettseget nem tudjuk teljesiteni. 
Kerem polgarmester urat, hogy a testi.ilet ele terjesszen egy olyan javaslatot, melyben a szerzodes 
fizetesi hataridejet az osszeg miniszterium altali atutalasaig, vagy legkesobb 2015. aprilis 30-ara 
m6dositja. 
Koszonettel: 

Odvozlettel: 
Hajdu Peter 

KDSE elnok 

Ezen Gzenet es annak barmely csatolt anyaga bizalmas, jogi vedelem alatt all, a nyilvanos kozlestol 
vedett. Az Gzenetet kizar61ag a dmzett, illetve az altala meghatalmazottak hasznalhatjak fel. Ha On 
nem az Gzenet dmzettje, ugy kerjuk, hogy telefonon, vagy e-mail-ben ertesitse errol az Gzenet 
kGidojet es torolje az Gzenetet, valamint annak osszes csatolt mellekletet a rendszerebol. Ha On 

nem az Gzenet cfmzettje, abban az esetben tilos az uzenetet vagy annak barmely csatolt mellekletet 
lemasolnia, elmentenie, az uzenet tartalmat barkivel kozolnie vagy azzal visszaelnie. 

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for 
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you 
are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and 
any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use 
of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone 
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. 

2014.12.12. 


