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Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Készítette: Illyés Miklós elnök

Előzetesen tárgyalja: 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma: 

A Rockin’  Board  Akrobatikus  r’n’r  TSE  a  Humán  Ügyek  Bizottságához  benyújtott  kérelmükben  az 
utazási költségeikhez kérnek támogatási hozzájárulást. 
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Tárgy: Rockin’ Bord TSE támogatási kérelme
                                                                                                     
Tisztelt Bizottság!

A Rockin’ Board Akrobatikus r’n’r TSE vezetője azzal a kéréssel fordul a Humán Ügyek 
Bizottságához, hogy támogassa az egyesület sportolóinak versenyekre történő részvételét. 

A  három  éve  a  kerületünkben  működő  Rockin’  Board  Akrobatikus  r’n’r  TSE  sportolói 
rendszeres  fellépői  a  kerületi  kulturális-  és  szabadidős  rendezvényeknek.  Az  egyesület 
edzőtáborozással,  továbbá heti  3  edzéssel  készül  a  különböző megmérettetésekre:  magyar 
bajnokságokra,  nemzetközi-  és  világversenyekre.  Komoly  eredményeket  értek  el 
nagyformációban és páros versenyeken nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is.

A versenyeken való részvétel azonban – utazás, szállás - komoly anyagi megterhelést jelent a 
versenyzőknek. Az egyesület  vezetője jelen előterjesztéshez mellékelt  levelében az utazási 
költségekhez  kér  anyagi  hozzájárulást.  34  fő  részére  versenyzőként  10.000  Ft,  azaz 
mindösszesen 340 000 Ft támogatást szeretne.

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy a 3485. sz. költségvetési sor 2011. évi keretét figyelembe 
véve 150 000 Ft-tal támogassa a Rockin’ Board Akrobatikus r’n’r TSE –t a további sikeres 
együttműködés reményében.

Budapest, 2011. szeptember 7.

melléklet: 
- Rockin’ Board Akrobatikus r’n’r TSE támogatási kérelme

Illyés Miklós s.k.
   elnök

Határozati javaslat:

A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Rockin’ Board Akrobatikus r’n’r TSE versenyeken való 
részvételét  – utazási költség finanszírozása - 150.000 Ft-tal támogatja a 3485. sz. költségvetési sor 
2011. évi terhére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Illyés Miklós bizottsági elnök
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