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Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az általa alapított Soroksár
Sportjáért Közalapítvánnyal szokásosan éves megállapodást kötött meghatározott, a
közalapítvány céljai közé illeszkedő önkormányzati feladatok ellátására Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében meghozott 243/2021.(VI. 08.) határozata alapján,
amelyben Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út
162.) részére a közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás szerinti feladatok
ellátására 5.000.000,- Ft összeget biztosított az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
„Önkormányzati Alapítványok támogatása” sora terhére.
A Soroksár Sportjáért Közalapítvány Kurtatóriuma pályázatot hirdetett sporteszköz-,
sportfelszerelés vásárlására, sporttevékenység támogatására a Soroksáron bejegyzett
székhellyel vagy telephellyel rendelkező sportszervezetek, kerületben életvitelszerűen lakó
egyéni sportolók, valamint a verseny-, szabadidősport területén munkát végző, kerületi
intézményben oktató tanárok, edzők részére.
A pályázati időszak 2021.10.11-én lezárult, közel 80 db érvényes pályázat érkezett be, a
pályázni kívánt összeg mindösszesen megközelítőleg 14 millió Ft.
A Kuratórium elnöke, Tüskés Józsefné azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy a
Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás
szerinti feladatok ellátására a 243/2021. (VI.08.) számú Polgármesteri határozat alapján
biztosított 5.000.000 Ft-ot 2021. évben további 5.000.000,-Ft összeggel megemelni
szíveskedjen annak érdekében, hogy a Közalapítvány minél több a pályázatot támogatni tudjon.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntés meghozatalát.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat „A” változatának II.
pontjában szereplő „jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti
tervezet és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján elkészített Megállapodás-módosítást
kell érteni.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (XI. 09.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött,
közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosításáról
„A” változat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út
162.) részére a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörében meghozott 243/2021.(VI. 08.) határozatában a közhasznú tevékenység
ellátásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szerinti feladatok
ellátására biztosított 5.000.000,-Ft összegen felül további 5.000.000,-Ft azaz Ötmillió
Forint összegű támogatást biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
„Céltartalék – egyéb tartalék” sora terhére

II. felkéri a Polgármestert a Megállapodás jelen határozat melléklete szerinti
módosításának megkötésére.
Határidő: 2021. november 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
„B” változat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út
162.) részére a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörében meghozott 243/2021.(VI. 08.) határozatában a közhasznú tevékenység
ellátásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szerinti feladatok
ellátására biztosított 5.000.000,-Ft összegen felül további ……………….,-Ft azaz
…………összegű támogatást biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
„Céltartalék – egyéb tartalék” sora terhére
II. felkéri a Polgármestert a Megállapodás jelen határozat melléklete szerinti
módosításának megkötésére.
Határidő: 2021. november 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
„C” változat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út
162.) részére a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörében meghozott 243/2021.(VI. 08.) határozatában a közhasznú tevékenység
ellátásáról szóló megállapodás szerinti feladatok ellátására a 243/2021. (VI. 08.
határozat alapján biztosított 5.000.000,-Ft összegen felül nem kíván további
támogatást biztosítani.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Soroksár
Sportjáért Közalapítvány elnökét.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A
határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2021. október 22.

dr. Göndör-Kökény Katalin
osztályvezető-helyettes
Jogi és Személyügyi Osztály
az előterjesztés készítője
Mellékletek:
1.számú melléklet: megállapodás módosítás-tervezet
2. számú melléklet: egyeztető lap

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

1. számú melléklet
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
(székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., képviseli: Bese Ferenc polgármester,
statisztikai számjel: 15735863-8411-321-01, adószám: 15735863-2-43, bankszámlaszám:
11784009-15523002), mint alapító (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út
162., nyilvántartási száma: 01-01-0006458, képviseli: Tüskés Józsefné kuratóriumi elnök,
adószám: 18229893-1-43, számlaszám: 11720018-20300766), mint közhasznú szervezet (a
továbbiakban: Közalapítvány)
a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
Felek Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 243/2021.
(VI.08.) határozata alapján, a 2021. évre a közhasznú tevékenység ellátására tárgyában 2021.
08.26. napján Közhasznú tevékenység ellátásáról szóló Megállapodást (a továbbiakban:
Megállapodás) kötöttek.
1. Felek – a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú tevékenység
ellátásáról szóló megállapodás módosításáról szóló …/2021. (XI. 09.) határozat alapján - a
Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
A Megállapodás az alábbi 3. aa) ponttal egészül ki.
„3. aa) jelen Megállapodás 1. pontjában rögzített cél megvalósításához a
Közalapítvány részére a jelen Megállapodás 3. a) pontjában biztosított 5.000.000,Ft, azaz ötmillió forint támogatási összegen felül további ………..Ft, azaz
……..Forint összegű támogatást (084032 kormányzati funkció) biztosít, amely
pénzösszeget 2021. november 30. napjáig átutal a Közalapítvány bankszámlájára.”
2. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
3. Jelen Megállapodás módosítás mindkét fél véleményeltérés nélküli aláírásával jön létre.
4. Jelen Megállapodás módosítás Felek általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben Felek a
Megállapodás módosítást nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a Megállapodás módosítás
hatályba lépésének napja az a nap, mely napon a Megállapodás módosítást az utóbb aláíró fél
aláírja. A Megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos
magyar jogszabályok - különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) rendelkezései - az irányadók.

5. Felek jelen két oldalon, öt ponttal készült Megállapodás módosítást elolvasták, az abban
foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, öt
eredeti példányban, cégszerűen, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2021. ………………..

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata
képv.: Bese Ferenc
polgármester

Budapest, 2021. ………………..

Soroksár Sportjáért Közalapítvány
képv.: Tüskés Józsefné
kuratóriumi elnök

Szakmailag ellenőrizte:
Budapest, 2021. október …
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Budapest, 2021. október…

Pénzügyileg ellenjegyezte:
Budapest, 2021. október…

……………………………
….
dr. Göndör-Kökény Katalin
osztályvezető-helyettes

……………………………
….
dr. Szabó Tibor
jegyző

……………………………
….
Polonkai Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

