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Tisztelt Képviselő-testület!
A Soroksár Sport Club Kft., mint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
működőképességének biztosítása érdekében a szponzorálási szerződés megkötésére vonatkozó
javaslatot a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük.
A Soroksár Sport Club Kft. változatlanul hivatásos sportszervezetnek minősül, így tevékenysége
továbbra is kizárólag az európai uniós versenyjogi szabályok figyelembevételével támogatható.
Az utánpótlás-nevelés támogatása nem tartozik az uniós jog hatálya alá, ha ezt a tevékenységet el
lehet különíteni a hivatásos sportszervezet gazdasági tevékenységeitől.
A Soroksár Sport Club Kft.-vel szponzorációs szerződés is köthető, ennek tervezete jelen
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
A szerződést 2015. július 10. napjától kezdődő és 2015. szeptember 30. napjáig tartó határozott
időtartamra javasoljuk megkötni és a szponzori díjat egyszeri 6.000.000,- Ft + áfa összegben
javasoljuk meghatározni.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől a szerződés-tervezet és a határozati javaslat
megtárgyalását, illetve elfogadását. A határozati javaslatban szereplő, „a határozat 1. számú
melléklete” kifejezésen jelen előterjesztés 1. melléklete értendő.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015.
(VII.07.) határozata szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel történő
megkötéséről:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 1. mellékletét képező szponzorálási
szerződést egyszeri ……..……,- Ft + ÁFA összegű szponzori díj kikötésével. A
Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és
felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. A Képviselő-testület a
szponzori díj összegét a 2015. évi költségvetés „Céltartalék - Költségvetési maradvány” sora
terhére biztosítja.
Határidő: 2015. július 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati
javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Budapest, 2015. június 22.

..........................................
Lentiné Györky Erika
aljegyző
az előterjesztés készítője
Mellékletek:
- 1. melléklet: szponzorálási szerződés tervezete
- 2. melléklet: egyeztető lap

..........................................
dr. Laza Margit
jegyző
előterjesztő
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1. melléklet
SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
(székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., statisztikai számjel: 15735863-8411-321-01,
adószám: 15735863-2-43, számlaszám: 11784009-15523002, képviseli: Geiger Ferenc
polgármester), mint szponzor (a továbbiakban: Szponzor), másrészről a
Soroksár Sport Club Kft. (székhely: 1239 Budapest, Haraszti út 26.. adószám: 12677140-2-43,
bankszámlaszám: Magyarországi Volksbank Rt. 14100079-46705049-01000008, képviseli:
Szűcs Mihály ügyvezető), mint szponzorált (a továbbiakban: Szponzorált)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
A szerződés tárgya

1.

Jelen megállapodás megkötésének célja, hogy a Szponzor a ……../2015. (VII.07.) számú
önkormányzati határozat alapján a Szponzorált sporttevékenységét szponzorálja.

A Szponzorált kötelezettségei

2.

A Szponzorált vállalja, hogy
a) biztosítja a Szponzor által a rendelkezésére bocsátott logó és/vagy egyéb megjelölés
megjelenését a Szponzor által meghatározott módon a felnőtt sportolók mezén, interjúk,
sajtókonferenciák háttérplakátjain, a Szponzorált székhelyén található sporttelepen
megtartott rendezvények, mérkőzések alkalmával, továbbá az általa kiadott nyomtatott
anyagokon;
b) évente legfeljebb három alkalommal lehetővé teszi a Szponzor számára, hogy az általa
működtetett labdarúgó csapat játékosait, vagy azok bármelyikét promóciós célokra
igénybe vegye. Ilyen esetben a Szponzor a promóciós esemény előtt legalább tizenöt
nappal korábban köteles bejelenteni a Szponzoráltnak, hogy mely játékosra lesz
szüksége, mely időpontban és milyen időtartamban;
c) a Szponzorált honlapján, a www.soroksarsc.hu oldalon a Szponzor logóját a támogatók
között megjeleníti, valamint a www.soroksar.hu oldalra történő átlépést linkkel biztosítja;
d) a mérkőzések beharangozása, sajtótájékoztatók, a sporteseményekről szóló tudósítások,
valamint PR megjelenések és nyilatkozatok során lehetőség szerint megemlíti a Szponzor
nevét és a szponzoráció tényét.

3.

A Szponzorált a 2. pontban foglaltak teljesítését dokumentumok, fényképek megküldésével
a Szponzor felé igazolni köteles, a Szponzor továbbá helyszíni ellenőrizésre is jogosult.
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4.

A Szponzorált hozzájárul, hogy a szponzoráció tényét a Szponzor felhasználja saját
kommunikációs tevékenységében (PR, sajtóközlemény), minden esetben Szponzorálttal
történt egyeztetést követően.

A Szponzor kötelezettségei

5.

A Szponzor köteles szponzorált 2. pontban felsorolt kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges eszközöket és adatokat (logó, nyomtatott és elektronikus hirdetések,
szponzoreszközök, stb.) hibátlan minőségben, mennyiségben és kellő időben a Szponzorált
részére átadni.

A szponzori díj

6.

A Szponzoráltat jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének ellenértékeként
egyszeri ………….,- Ft + ÁFA, azaz …………… forint plusz általános forgalmi adó
összegű szponzori díj illeti meg. A Szponzorált további díjazásra vagy költségtérítésre jelen
szerződés alapján nem jogosult.

7.

A szponzori díjat a Szponzor a Szponzorált által kiállított számla alapján, a számla Szponzor
általi kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, a Szponzorált Sberbank
Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100079-46705049-01000008 számú bankszámlájára
átutalással fizeti meg. A Szponzorált a számlán a reklámadóról szóló 2014. évi XXII.
törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot megtenni köteles, e nyilatkozat
megtételének elmulasztása esetén a Szponzor a nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt
őt terhelő reklámadó összegét a Szponzorált által kiállított számla összegébe beszámíthatja.

8.

A szponzori díj kizárólag jelen szerződés keretei között és céljainak megfelelően,
sporttevékenység finanszírozására használható fel.

9.

A Szponzor oldaláról teljesítésigazolásra Geiger Ferenc polgármester vagy az általa
felhatalmazott személy jogosult.

10. Amennyiben Szponzorált a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit neki felróható okból
nem teljesíti, köteles a részére megfizetett szponzori díjat a Szponzor részére a Szponzor
erre irányuló felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül visszafizetni.
Amennyiben Szponzorált a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit részben nem teljesíti,
a Felek a Szponzorált addigi teljesítésével elszámolnak, amely elszámolás alapján a
Szponzorált köteles a szponzori díj arányos részét a Szponzor részére a Szponzor erre
irányuló felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül visszafizetni.
Záró rendelkezések
11. Jelen szerződést a felek a 2015. július 10. napján kezdődő és 2015. szeptember 30. napjáig
tartó határozott időtartamra kötik. A felek rögzítik, hogy a Szponzor a 2. pontban foglalt
kötelezettségeinek 2015. július 10. napja és a szerződés aláírásának napja között mindenben
eleget tett.
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12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései irányadóak.
13. Felek jelen támogatási szerződést elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették,
megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, három eredeti példányban,
jóváhagyólag, cégszerűen aláírták.
Budapest, 2015. év …………..hó…….napján

……………………………
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata
Szponzor
képviseli: Geiger Ferenc polgármester

Budapest, 2015. év …………..hó…….napján

………………………………
Soroksár Sport Club Kft.
Szponzorált
képviseli: Szűcs Mihály ügyvezető

Jogilag ellenőrizte:
Pénzügyi ellenjegyző:
Budapest, 2015. év …………..hó…….nap

…………………………………..

