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Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 168/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. június 27-i ülésére 

 
Tárgy:  A Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítandó 

kézilabdacsarnok létesítéséhez szükséges önrész biztosításához 
támogatás nyújtása 

 
Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Ferencvárosi Vasutas Sportkör 
 

Előzetesen tárgyalja:  ESZSB (06.26.), PEB (06.26.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület több alkalommal (425/2017. (XII.21. sz. KT határozat; 218/2018. (VI.21.) sz. KT 
határozat) kifejezte azon szándékát, hogy a Ferencvárosi Vasutas Sportkör (a továbbiakban: Egyesület) 
által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez szükséges önrész biztosításához a beruházás 
nagyságrendjéhez és megvalósításának üteméhez igazodóan – anyagi támogatást kíván nyújtani az 
Egyesület részére. 
 
Az Egyesület képviselőivel egyeztetés történt a támogatás tekintetében, melynek nagyságrendjére – 
jelen előterjesztés keretében – 150 millió Ft összegben teszek javaslatot. A további támogatásról a 
Képviselő-testület 2020-ban hozhat döntést. 
 
A kézilabdacsarnok megvalósításának státuszáról, valamint a kézilabdacsarnok terveiről az Egyesület 
tájékoztató dokumentumokat küldött, amely nagy terjedelme miatt nem kerül jelen előterjesztéshez 
csatolásra, azonban a hivatali hálózaton és a Szervezési Csoport irodájában megtekinthető.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Budapest, 2019. június  
        dr. Bácskai János h. 
           polgármester 
        Kállay Gáborné s.k. 
        alpolgármester 
 

Határozat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

a)  a Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez 
szükséges önrész biztosításához 150 millió Ft összegű támogatást biztosít, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon a fedezet biztosítása érdekében az Önkormányzat 2019. évi 
tárgyévi költségvetéséről szóló rendelet módosításának előterjesztéséről; 

 
b) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás felhasználására vonatkozó szerződés 

előkészítéséről és annak jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 
 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 

 

 


