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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium (a továbbiakban:
Telepy Iskola) igazgatója 2015. január 12. napján –koncepciójában összetartozó, de szervezetileg
elkülönülő részre bontható – kérelemmel fordult a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatához.
Az Igazgató Úr kérelmében tájékoztatást adott arról, hogy a 2014-2015. tanévtől kezdődően a Telepy
Iskola a Ferencvárosi Torna Club (FTC) akadémiai iskolája lett, melyre tekintettel a Telepy Iskola
profiljává a sporttehetségek felfedezését és támogatását tette meg. A Telepy Iskola szeretné
megmutatni, hogy szorosan kötődik Ferencvároshoz és az FTC-hez, melyre tekintettel – fenti céljaik
elérése érdekében – az alábbiakat kérelmezik.
I.

A Telepy Iskola utánpótlás sportegyesületének létrehozására vonatkozó kérelem értelmében
„Ferencvárosi Sas Fiókák Utánpótlás Sportegyesület” létrehozását tervezik, melyhez a
„Ferencvárosi” megjelölés használatának engedélyezését kérelmezik, továbbá azt, hogy a
létrehozni kívánt egyesület székhelye a Telepy Iskola lehessen.

II.

A Telepy Iskolát támogató alapítvány létrehozására vonatkozó kérelem értelmében
„Ferencváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány” létrehozását tervezik, melyhez szintén a
„Ferencváros” megjelölés használatának engedélyezését kérelmezik, továbbá azt, hogy a
létrehozni kívánt alapítvány székhelye a Telepy Iskola lehessen.

A Telepy Iskola az engedélyek megadását határozatlan időtartamra kéri.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
Budapesti IX. Tankerülete – mint a Telepy Iskola fenntartója – támogatta (2. sz. melléklet) a Telepy
Iskola kérelmét.
Az Önkormányzat címeréről, zászlajáról, a jelképek és a "Ferencváros" név használatáról szóló
2/1999.(I.29.) sz. rendelet 6. §-a értelmében "Ferencváros", "Ferencvárosi", "ferencvárosi", "IX.
kerületi" megjelölés, illetve elnevezés használata a Képviselő-testület engedélyéhez kötött.
Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a székhelybejegyzés, tekintettel arra, hogy az
iratokat a székhelyen kell tartani, ingatlanhasználatot is eredményez, mely ellenérték nélkül a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a vagyonrendeltünk alapján csak közfeladatot
ellátó szervezet részére lehetséges. Tekintettel arra, hogy az érintett szervezetek tevékenysége
közérdekű, de azok nem közfeladatot látnak el, a székhelyhasználatot jelképes - 1000 forint + ÁFA /év
- bérleti díj ellenében javasolom engedélyezni.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy döntsön jelen előterjesztésben foglaltakról.

Budapest, 2015. február 10.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
Melléklet:
1. számú: Telepy Iskola kérelme
2. számú: KLIK támogató nyilatkozatok

Határozati javaslat
„A” változat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. határozatlan időtartamra engedélyezi a Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési
Általános Iskola és Gimnázium részére a létrehozni kívánt „Ferencvárosi Sas Fiókák
Utánpótlás Sportegyesület” tevékenységének gyakorlásához a "Ferencvárosi” megjelölés
használatát, továbbá hozzájárul, hogy a létrehozni kívánt sportegyesület székhelye az iskola
1096 Budapest, Telepy u. 17. szám alatti székhelyén kerüljön bejegyzésre bérleti szerződés
megkötése mellett évi 1000 forint + ÁFA bérleti díj alkalmazásával.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. határozatlan időtartamra engedélyezi a Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési
Általános Iskola és Gimnázium részére a létrehozni kívánt „Ferencváros Utánpótlás Sportjáért
Alapítvány” tevékenységének gyakorlásához a "Ferencváros” megjelölés használatát, továbbá
hozzájárul, hogy a létrehozni kívánt alapítvány székhelye az iskola 1096 Budapest, Telepy u.
17. szám alatti székhelyén kerüljön bejegyzésre bérleti szerződés megkötése mellett évi 1000
forint + ÁFA bérleti díj alkalmazásával.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

„B” változat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nem támogatja a Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és
Gimnázium sportegyesület és alapítvány vonatkozásában névhasználat és székhelybejegyzés
engedélyezésére irányuló kérelmét.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet

2. számú melléklet

