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      Iktató szám: Sz-141/2012. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Humán Ügyek Bizottsága 
2012.  március 7-i ülésére 

 
    

Tárgy:  Sport Alap 2011. évi támogatás elszámolása és a 2012. évi meg-
hosszabbítása                                                                                         
  

Előterjesztő:     Dr. Gáspár László irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  

Készítette:  Dr. Tolnai Marianna csoportvezető 
 

Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.  
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
 
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.  
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Ügyiratszám: Kp/5261-5/2012./IV 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 

  
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 445/2009.(XII.02.) számú határozatában elfo-
gadta a 2010-2014 közötti időszakra vonatkozóan kerületünk Sportkoncepcióját. Nevezett koncepció 
rendelkezett arról, hogy Önkormányzatunk 2010. évi rendeletben elfogadott költségvetésének a 3771. 
számú során 20 millió Ft-os támogatási összeg szerepeljen Sport Alap címen, nevesítetten elkülönítve. 
 
A Sport Alap létrehozásának célja az volt, hogy pályázat útján, 4 éves periódusra, az utánpótlás neve-
lés dotálásának érdekében a kerületben működő sportegyesületek, sportvállalkozások, bejegyzett sport 
főtevékenységű civil szervezetek, közhasznú szervezetek támogatást igényelhessenek. A támogatás 
felosztásáról az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület döntött.  
Az alábbiakban olvasható tájékoztatásul a Sport Alap meghirdetésekor érvényes Sportrendelet részle-
te. 
 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2009 (XII.04.) rendelete a sportról és annak támogatási rendszeréről 

 
A sporttevékenység támogatása és finanszírozása 

6. § 
 (2) Az Önkormányzat a Sportfejlesztési Koncepció keretein belül az utánpótlás nevelés támogatására 
évente 20 millió forint összegű Sport Alapot hoz létre. 
(3) A Sport Alapból pályázat útján 4 éves periódusra e rendelet szerint lehet támogatást nyújtani a 
Sportfejlesztési Koncepcióban meghatározott szempontok alapján. 

 
A támogatás elbírálásának rendje 

7. § 
(1) Az OKSB négy évente az első tárgyév költségvetésének elfogadását követő bizottsági ülésén dönt a 
Sport Alap pályázati kiírásáról. 
(2) A támogatás iránti igényt az erről szóló hirdetmény megjelenését követő 30 napon belül lehet a 
pályázati adatlapon benyújtani. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell: 
a) szakmai koncepciót, 
b) együttműködési megállapodás tervezetét a Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola 
és Gimnázium. 
(3) Pályázatot nyújthatnak be a Sport Alapra a kerületben működő sportegyesületek, sportvállalkozá-
sok, bejegyzett sport főtevékenységű civil szervezetek, közhasznú szervezetek. 
(4) Nem pályázhatnak azok a szervezetek, amelyek az Önkormányzattól bármely jogcímen kapott tá-
mogatással a megadott határidőig nem számoltak el. 
(5) A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtására vonatkozó határidő leteltét követő 30 napon beül  
az OKSB javaslatára a Képviselő-testület dönt. A Sport Alap felhasználásáról hirdetményt kell közzé-
tenni.” 
 
A Rendelet értelmében a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület 64/2010.(III.3.) szá-
mú határozatában döntött a 2010. évi Sport Alap támogatásról. A 20 millió Ft-os keretösszegből az 
alábbi sportegyesületek részesültek 5-5 millió Ft összegű dotálásban: 
 

EGYESÜLET NEVE SPORTÁG CÍME  
Ferencváros Szabadidős SE Kézilabda 1096 Vendel u. 10-16. 
Budapesti Sztárok Sportegyesület Jégkorong 1098 Toronyház u. 21. 
FTC Kajak-kenu Utánpótlás Nevelés Közhasznú Nonprofit Kft Kajak-kenu 1091 Üllői út 129. 
FTC Kosárlabda Utánpótlás-nevelés Nonprofit Kft Kosárlabda 1091 Üllői út 129. 
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A megítélt 2010. évi támogatási összeg szabályszerű felhasználásáról 2011. évben mind a 4 támogatott 
sportszervezet elszámolt, ezt követőn a Pénzügyi Iroda a 2011. évi 5-5 millió Ft támogatási összeget 
átutalta az érintettek számára. 
 
2012. február 21-ig mind a 4 sportszervezet benyújtotta a 2011. évi Sport Alap támogatás pénzügyi- és 
szakmai beszámolóját : 
1./ Ferencváros Szabadidős SE;  
2./ FTC Kosárlabda Utánpótlás-nevelés Nonprofit Kft.; 
3./ FTC Kajak-kenu Utánpótlás Nevelés Közhasznú Nonprofit Kft.; 
4./ Budapesti Sztárok Sportegyesület. 
 
A Sport Alap 2012. évi támogatási összeg megítélésének feltétele a 2011. évi támogatás pénzügyi 
felhasználásának elszámolása, valamint az Alap 2011. évi szakmai tevékenységéről szóló szöveges 
beszámoló elkészítése (a szakmai beszámolónak az eredeti pályázati célokat le kell fednie!).  
Fentiek alapján elmondható, hogy a Ferencváros Szabadidős SE, az FTC Kosárlabda Utánpótlás-
nevelés Nonprofit Kft., a Budapesti Sztárok Sportegyesület és az FTC Kajak-kenu Utánpótlás Nevelés 
Közhasznú Nonprofit Kft. a feltételeket teljesítette, a pénzügyi és szakmai beszámolókat a szakirodák 
(Humánszolgáltatási és Pénzügyi Iroda) elfogadásra javasolják. A beküldött szakmai anyagokból kitű-
nik, hogy a sportszervezetek a Sport Alap által biztosított 5 millió Ft-os támogatást az utánpótlás neve-
lőmunkára, versenyeztetésre, sporteszközök beszerzésére, bérleti díjakra fordították. 
 
Összességében elmondható, hogy a Sport Alap támogatása által bővült a kerületi sportolási lehetősé-
gek száma, az utánpótlás nevelés megerősödött. Folyamatosan nő azoknak az óvodásoknak és iskolá-
soknak a száma, akik a sportot választják a szabadidő hasznos eltöltésére. A tudatos utánpótlás nevelő 
munka eredménye a következő év/években fog megmutatkozni a kerület, ill. az egész magyar sport 
területén. A 4 éves Sport Alap támogatása által a fent nevezett sportszervezeteknek lehetőségük van a 
folyamatos, magas szintű szakmai utánpótlás nevelő munkára. 
 
Javasolom, hogy a Bizottság fogadja el a FTC Kosárlabda Utánpótlás-nevelés Nonprofit Kft., Ferenc-
város Szabadidős SE, a Budapesti Sztárok Sportegyesület és az FTC Kajak-kenu Utánpótlás Nevelés 
Közhasznú Nonprofit Kft 2011. évi szakmai- és pénzügyi beszámolóját, ezzel támogatva, hogy a 
2012. évre vonatkozóan mind a négy sportegyesület továbbra is részese lehessen a Ferencvárosi Sport 
Alap programnak. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. február 29. 

 
 

                      Dr. Gáspár László s.k.                                    
                                                                                                                irodavezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 45. Tel.: 210-7254, Fax.: 217-7105, e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt,  
hogy a Bizottság elfogadja az FTC Kosárlabda Utánpótlás-nevelés Nonprofit Kft., a  Ferencváros Sza-
badidős SE, a  Budapesti Sztárok Sportegyesület és az FTC Kajak-kenu Utánpótlás Nevelés Közhasz-
nú Nonprofit Kft. 2011. évi Sport Alap támogatásnak pénzügyi- és szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:2012. december 31. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 


