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Tisztelt Képviselő-testület!
A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a megelőzés és a rekreáció
fontos eszköze. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az előbbiekre
tekintettel mindig is kiemelt figyelmet fordított a sport minél szélesebb körű népszerűsítésre,
a lakosság, a fiatalok, a diákok sport iránti érdeklődésének előmozdítására.
A fent megjelölt célok megvalósítása érdekében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben a 185/2014. (VI.05.) számú
határozatával úgy döntött, hogy 2014-2018 években, évi 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió
forint támogatást biztosít a Ferencvárosi Torna Club részére a 3692. számú „FTC
támogatása” költségvetési sor terhére.
A 2016. évi támogatási szerződés 1. pontja alapján a támogatás célja:
a. a ferencvárosi testkultúra javítása, az iskolai amatőr és tömegsport sporttevékenység
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
b. minőségi sporteredmények elérése érdekében a szakosztályok utánpótlás nevelési
tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
c. a lakosság részére nyitott „testmozgást biztosító” sportrendezvények megszervezése.
A Képviselő-testület 348/2015. (X.15.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi
Torna Club-bal 2016. évre és az azt követő évekre vonatkozóan kötendő támogatási
szerződésbe kerüljön beépítésre a szerződéses feltételek közé, hogy a támogatás felhasználása
során maximum a támogatási összeg 50 %-ig számolhatóak el személyi jellegű kiadások.
Fenti döntés figyelembevételével történt a Ferencvárosi Torna Club részéről a támogatási
összeg felhasználása a 2016. évre vonatkozóan.
A 2016. június 24-én megkötött támogatási szerződés alapján a Támogatott a támogatási
összeg felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót köteles készíteni.
A támogatás felhasználására vonatkozó beszámoló Hivatalunkhoz beérkezett. A beszámoló
sportszakmai és pénzügyi ellenőrzése, továbbá a szükséges hiánypótlás bekérése megtörtént,
az mind szakmailag, mind pénzügyileg megfelelő. Az összeg 50% személyi jellegű
kiadásokra, 50% sportrendezvények megrendezésére és az utánpótlás nevelés támogatására
került felhasználásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a Ferencvárosi Torna Club 2016. évi
szakmai- és pénzügyi beszámolóját. Az Önkormányzati támogatásnak is köszönhetően az
FTC az elmúlt évben is több utánpótlás korcsoportban és több sportágban jelentős sikereket
ért el a különböző hazai és nemzetközi sportági megmérettetésen. A támogatási összeg
mielőbbi folyósítása nagy segítséget adhat a sportegyesület további sikeres munkájához. (A
teljes pénzügyi elszámolás és a bizonylatok – terjedelmükre való tekintettel - a Pénzügyi
Irodán megtekinthetőek.)

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az elszámolás és a 2017. évi szerződés megkötése
tárgyában dönteni szíveskedjen.
Mellékletek: 1. számú melléklet:
2. számú melléklet:

Szakmai beszámoló
2017. évi Támogatási szerződés tervezet

Budapest, 2017. június …

Tisztelettel:
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1) a Ferencvárosi Torna Club 2016 évi támogatási szerződésével összefüggésben benyújtott
szakmai és pénzügyi beszámolóját 50.000.000,- Ft értékben elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 29.
dr. Bácskai János polgármester

2) jóváhagyja és megköti a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi támogatásáról szóló
szerződést a…/2017. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
Polgármestert annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. július 29.
dr. Bácskai János polgármester

