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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. szeptemberi testületi ülésén fogadta el a 

kerület újabb sportkoncepcióját.  

 

A sportkoncepciójában megfogalmazottak szerint önkormányzatunk továbbra is feladatának 

tekinti a kerületi sportélet anyagi támogatását, ezzel lehetőséget nyújtva a kerületi diáksport, 

szabadidősport és a versenysport működésére. 

  

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2004. november 16-án az 

588/2004.(XI.16.) Kt. számú határozatával döntött a Csepel SC Alapítvány 2005-2007. évek 

közötti időszakra vonatkozó működési támogatásáról. A döntés alapján 2005. januárjában 

megkötött „Együttműködési megállapodás” 2007. december 31-én lejárt.  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 2008. évi költségvetési 

rendeletében az alapítvány további támogatásáról döntött, ezért az „Együttműködési 

megállapodás”-t a 463/2008.(VI.12.) Kt. számú határozatával 2008. december 31-ig 

meghosszabbította. 

 

A 2009. február 19-én a ……../2009.(II.19). Kt. számú, a Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló  rendelet a Csepel SC Alapítvány számára a 

2009-es évre 22.500.000.- Ft.- támogatást fogadott el, ezért javaslom, hogy a 2004-ben 

elfogadott ”Együttműködési Megállapodás” hatályát 2008. december 31. után további egy 

évvel, 2009. december 31-ig Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-

testülete hosszabbítsa meg. 

 
 
Budapest, 2009. február 23. 
 
                                                                               Tóth Mihály 
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Határozati javaslat: 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete, úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat és a Csepel SC Alapítvány közötti Együttműködési Megállapodás hatályát  
további 1 (egy) évvel, 2009. december 31-ig meghosszabbítja, az Együttműködési 
megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Együttműködési megállapodást 
módosító szerződést – az 5/2009. (II. 19.) Kt számú 2009. évi költségvetési rendeletben 
meghatározott támogatási összeg figyelembevételével – a döntésnek megfelelő 
tartalommal írja alá, és gondoskodjon az elszámolással összefüggő intézkedések 
megtételéről.  

 
Határidő:  elfogadásra:                         azonnal 

                                    végrehajtásra:                      2009. december 31.  
 
Felelős: végrehajtásra:                      Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtás előkészítésére:  Becsei Dénes ágazatvezető 
                                                                    Halmos Istvánné ágazatvezető 

 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
 

 
 
 

1. számú melléklet 
 
 
Az előterjesztés tárgya:  
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné 
                                                           Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezető  

 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: --------- 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2009. február ……     Halmos Istvánné 
                 sk. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Mely létrejött a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211. Budapest, XXI. Szent 

Imre tér 10.) valamint a Csepel SC Alapítvány (1212. Budapest, XXI. Béke tér 1.) közötti 

együttműködés tárgyában. 

 

A felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönös előnyöket és saját lehetőségeiket figyelembe 

véve együttműködnek az önkormányzati testnevelési és sportfeladatok, valamint az 

Alapítvány működésének megvalósítása érdekében.  

A felek közös megegyezéssel az általuk 2005. januárjában aláírt Együttműködési 

Megállapodás harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítják: 

 

A megállapodás keretjellegű, mely a 2005. január 01.-2007. december 31. közötti időszakra 

kötött – a Képviselő-testület 463/2008.(IV.12.) Kt. számú határozatával 2008. december 31-ig 

meghosszabbított – megállapodást a ………/2009. (III. 19.) Kt. számú határozatával 2009. 

december 31. napjáig meghosszabbítja. A megállapodást két melléklet egészíti ki. Az I. sz. 

melléklet a pénzügyi elszámolási rendet szabályozza. A II. sz. melléklet a konkrét 

szolgáltatásokat és a létesítmények térítésmentes használatát szabályozza. 

 

Az Együttműködési Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 

maradnak, a módosított rész az aláírás napján lép életbe.  

 

A módosított Együttműködési Megállapodás kizárólag az eredetivel együtt érvényes.  

 

 

 

Budapest, 2009. március……. 

 

 

      ………………………………………….                  ……………………………………….. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata                           Csepel SC Alapítvány 
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BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

K~PVISEL6-TESTOLETE 

KIVONAT 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testolete 2004. november 16-an (keddenl 9.40 6rai 
kezdettel a Polgarmesteri Hivatal Nagytanacstermeben (Bp. XXI. ker. Szent Imre ter 10.) megtartott 
U1esenek jegyzokonyvebol. 

Napirend 12. pontja: 
Javaslat a Csepel SC Alapitvany 2005. januar 01. - 2007. december 31. kozotti idoszakra
 
sz616 onkormanyzati tamogatasara, kurat6riuml tag visszahlvasara,uj kurat6riuml tag
 
megva/asztasara, es a 7/2004.(111.2.)Kt. szamu, az 1I0nkormanyzat testnevelessel· es sporttal
 
kapcso/atos fe/adatair61, a helyi testnelie/~s es sporttevekenyseg tamogatasar61 sz616
 
rende/et m6dositasra. .
 

588/2004.(XI.16.1Kt	 HATAROZAT 

Budapest-Csepel . Onkormanyzata Kepviselo-testUlete ugy dont, hogy a Budapest-Csepel
 
Onkormanyzata es a Csepel SCAlapitvany kozotti 2005. januar 1.· 2007. december 31.
 
kozotti idoszakra sz616 tamogatasi javaslatot 8Z alabbi osszegekkel elfogadja:
 

- .2005';'re: 60.000 eFt 
- 2006-ra: 65.000 eFt 
- 2007-re: . 65.000 eFt. 

Felhatalmazza a polgarmestert, hogy a fenti osszegek figyelembeveteh§vel folytasson egyezteto 
. targyalasokat az alapftvany kuratoriumaval. 

Hatarido:	 elfogadasra: azonnal
 
vegrehajtasra: 2004. december 31.
 

Felelos:	 T6th Mihaly 
polgarmester 

Vegrehajtas elokesziteseert: Becsei Denes 
agazatvezet6 

19 igen
 
7 nem
 
1 tartozkodas .elf 0 gad v a
 

K.mJ. 

.... .... 

,
,: .....	 . tJ . r 
". ~'.	 ~.~~ ....

Dr. Szeles Gabor 
jegyz6 



EGYOTTMOKoDESI MEGALLAPonAs
 

mely Ietrejatt a Budapest-Csepel Onkormanyzata (1211. Budapest, XXI. Szent Imre 
ter 10.), valamint a Csepel SC A1apitvany (1212. Budapest, XXI. Beke ter 1.) k6zotti 
egyiittmiik:ades targyabaO~ 

A felek megallapodnak abban, hogy a kOlcsan6s elonyoket es sajat lehetosegeiket 
figyelembe veve egyiittm,Gk()dnekaz ankormanyzati testnevelesi ~s spoftfeladatok, 
valamint az Alapftvany miik6desenek megval6sitasa eroekeben. . 

. f' 

. \.:,...> 
A megallapodas keretjellegU, .mely 200S.·janmir 01. -' 2007..december 31. k6z6tti 
id6szalqa rogzitiaz egytittmUkodes fObb tartalmi elemeit. A megallapodast 2 melleklet 
eges~iti lei. Az '1.. sz. melleklet a penziigyi, elszWnolasi rendet siabalyozza. A II. sz. 
melleklet· a konkret .s:loigMtatasokat es a letesitmenyek teritesmentes .haszn~latat 
szabalyozza... , . 
A megaIlapod6 felek .:·az elottUk aH6 feladatok alapjan - minden ev januar 31-ig 
konkretiz~ijak az egyuttmiikodesi feladatokat es ertekelik..az elozo evi tapasztalatokat. 

Az EGl'U'ITMOKODES EL6sEGfrI: 

•	 a kertileti onkonnanyzat 87/2004.(III.2) Kt. sz. hatarozataban megfogalmaz6dott 
§portpolitikai celkitiizeseket es az aktualis keriileti sportkoncepci6 megval6sitasat, 

•	 az 6vodai, iskolai testneveles szinvonalanak. fejlesztes6t, a diaksport es 
szabadidosport· feladatainak vegrehajtasat, 

• a Csepel SC AIap{tvaoy sportIetesitmenyeinek igenybevetelet, . 
. • a Csepeli SportegyesUletek esa kerUlet iskolaimik etedmenyes egyUttmfikodeset, . 
•	 a hazai es nemzetkozi eredmenyess6g fokozasat, 'kUlonos tekintettel az utanp6tlas 

nevelesere, 
•	 az utAnp6tlas neveles celjait is szolgal6 letesitmenyek 6sszehangolt, .kozos 

erdekeken alapu16tizemelteteset. 
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Budapest-Csepel Onkormanyzata vallalja, hogy: 

a 588/2004.(XI.16.) Kt. sz. hatarozata alapjan tamogatja a Csepel SC Alapitvany 
intezmenyi rendszerenek miikodeset. . 

A Csepel SC Alapitvany vallalja, hogy biztositja .ahelyszinek, letesitmenyek 
teritesmentes haszmilatat - aFISU, etterem~ Trening Hotel kivetefevd: 
•	 elozetes ·egyeztetes, illetVe a II. sz. mellekletben szabalyozott eves program alapjan 

lehetoseget biztosit a Polgarmesteri'Hivatal Oktatasi, Mtivelodesi, Ifjusagi es Sport 
Agazat, Kozmuvelodesi, Ifjl1sagies Sportiroda altaI szervezett kerUleti diak.-, 
szabadidos-, sportesemenyekmegtendezesehez, 

•	 yallalja, . hogy . helyszint biztosit a kiemelt onkormanyzati k.ulturalis es 
sportrendezvenyeknek. (Csepeli Sporfilap, Csepdi Napok, Gyennekii'ap, 'Maria Napi' 
Bucsu), .. . 

•	 rendelkezesre bocsatja a. Sportcsamok Nagytermet - a kerUleti onkornianyzat
 
intezmeIiyei reszere - a nagyobb. szabasu 6vo(lai~' iskolai rendezveilyekre. (6vodas
 
verseny, Mikulas Nap, Kozepiskol.ak Szalagavat6 Baljai stb~), . .
 

•	 esetenkent elozetes egyeztetes utan lehetoseget nyu.jt a testnevelesi 6rak kiegeszito
 
fogla1kozasainak megtartasara, egyeb onkormfulyzati versenyek Iebonyolimsara.
 

. . .	 . 

Az egytlttIritik6do felek (kepvi~el~ik). a .gyakorl~ti .megval6.sitas erdekeben
 
folyamatosan tartjak egymassal a kapcsolatot.
 
Az egyUttmiikodesi megallapodas az alarras napjan lep eletbe.
 
A 'megal1apodas m6dosithat6, ha abban miitdket tel kolcsonosen egyetert.
 

.Az esetlegesen felmerillo vitas kerdeseketegymas kozott tArgyaIas litjw.,rendezik a . 
felek. 

Budapest, 2005. janmir 

( .~ 
\ -;.. ~ . 
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BUDAPEST XXI. CSEPEL 
KEROLET ONKORMANYZATA 

KEPVISELO-TESTOLETE
 

KIVONAT 

Budapest XXI. KerOlet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testolete 2008. junius 12-en (csOtortokon) 9,00 
6rai kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. foldszint) 
megtartott Olesen keszOlt jegyz6konyvb61. 

Napirend 18. pontja: (163. sz. el6terjesztes) 
Javaslat a Csepel SC Alapitvannyal kotott egyuttmukodesi megallapodas 2008. december 31-ig 
torteno meghosszabbitasara 

I 

"", 

() 463/2008.(VI.12.lKt HATAROZAT 

Budapest XXI. KerOlet CsepelOnkormanyzata Kepvisel6-testolete ugy dont, hogy az Onkormanyzat es a 
Csepel SC Alapitvanya kozotti EgyottmOkodesi Megallapodas hatalyat 2008. december 31-ig 
meghosszabbitja. Felkeri a polgarmestert, hogy - az EgyottmOkOdesi megallapodas tobbi reszenek 
valtozatlanul hatalyban tartasa mellett - a jelen dontes vegrehajtasa erdekeben a szerz6des m6dositast 
keszittesse el es irja ala. 

Hataridc5: elfogadasra: 
vegrehajtasra: 

azonnal 
2008. december 31. 

Felelc5s: elfogadasert es vegrehajtasert: T6th Mihaly polgarmester 
vegrehajtas el6kesziteseert: Becsei Denes agazatvezet6 

Halmos Istvanne agazatvezet6 

() 

25igen 
onem 
otart6zkodas elfogadva 

K.m.f. 



EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODAs
 
MODOsiTAsA
 

Mely letrejott a Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkonnanyzata (1211. Budapest, XXI. Szent 

Imre ter 10.) valamint a Csepel SC Alapitvany (1212. Budapest, XXI. Beke ter 1.) kozotti 

egyiittmiikodes targyaban. 

A felek megaIlapodnak abban, hogy a kolcsonos elonyoket es sajat lehetosegeiket figyelembe 

veve egyiittmiikodnek az onkonnanyzati testneveIesi es sportfeladatok, valamint az 

Alapitvany miikodesenek megval6sitasa erdekeben. 

A felek kozos megegyezessel az altaluk 2005. januarjaban alairt EgyUttmiikodesi 

MegaIlapodas hannadik bekezdeset az alabbiak szerint m6dositjak: 

A megaIlapodas keretjellegli, melya 2005. januar 01. - 2007. december 31. kozotti idoszakra 

kotOtt megaIlapodast a Kepviselo-testiilet 463/2008.(VI.12.)Kt. Szamu hatarozataval 2008. 

december 31-ig meghosszabbitja. A megaIlapodast 2 melleklet egesziti ki. Az I. sz. melleklet 

a penzugyi elszamolasi rendet szabaIyozza. A II. sz. melleklet a konkret szolgaItatasokat es a 

letesitmenyek teritesmentes hasznaIatat szabaIyozza. 

Az Egyiittmiikodesi MegaIlapodas m6dositassal nem erintett reszei vaItozatlanul hataIyban. 

maradnak, a m6dositott resz az alairas napjan rep eletbe. 

A m6dositott Egyiittmiikodesi MegaIlapodas kizar6lag az eredetivel egyiitt ervenyes. 

Budapest, 2008. jlinius 16. 
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Budapest XXI Keriilet Csepel Onkonnanyzata 
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