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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Soroksári Sportcsarnok Kft.
között a Tisztelt Képviselő-testület 14/2013. (I.15.) Ök. számú határozatában adott
felhatalmazás alapján 2013. január 15. napján megállapodás jött létre sportfeladatok ellátása
és támogatása, valamint az ezzel összefüggő vagyonhasználat tárgyában. A megállapodást
annak 20. pontja szerint a szerződő felek határozott időre, 2018. december 31-éig terjedő
időtartamra kötötték azzal, hogy a szerződés támogatási összegre vonatkozó 7. pontját
költségvetési évente, tárgyév március 1. napjáig módosítják.
A Tisztelt Képviselő-testület a 2014-es, 2015-ös és a 2016-os költségvetési évben
50.000.000,- forint/év támogatást, 2017. évben a Soroksári Sportcsarnok Kft. részére a
82/2017 (II.14.) határozatával 30.000.000,- forint támogatást állapított meg, így a fentebb
hivatkozott szerződésmódosítás ennek megfelelően került aláírásra.
Kincses Péter igazgató Úr jelen kérelmében kérte az éves támogatási keret megemelését,
amelyet a mellékelt levélben részletesen megindokolt.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatok megtárgyalását, és szíves
döntésük meghozatalát.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (II.14.) határozata a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksár Sport Club
Kft.-vel történő szerződés megkötéséről szóló 82/2017 (II.14.) határozatának
módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksár Sport Club Kft.-vel történő szerződés
megkötéséről szóló 82/2017 (II.14.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„I. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Sportcsarnok Kft.
tevékenységét a 2017. évben 35.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg
erejéig kötelezettséget vállal a 2017. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület
felkéri a Polgármestert a Soroksári Sportcsarnok Kft. értesítésére és felhatalmazza
a szerződésmódosítás aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2017. október 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 50. § b) és n) pontja alapján minősített többség
szükséges.
Budapest, 2017. augusztus 31.
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