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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 

 
Ügyiratszám: Kp/ 9052/2013/IV. 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2013.(II.19.) 
önkormányzati rendeletével elfogadta a 2013. évi költségvetést. Az elfogadott költségvetésben a 3413. 
számú „Diáksport” című során 11.000.000.-Ft előirányzat szerepel a diáksport feladatok ellátására. 
 
A diáksport a tanórán kivűli tevékenységi formák egyik legkedveltebb formája a diákok körében, ami 
a szabadidő-eltöltés, az egészséges életmódra nevelés, és a sportban az utánpótlás nevelés fontos 
megvalósulási formája. Az elmúlt évek során a kerületi fenntartású oktatási intézményeinkben a 
diáksport, a diákolimpiai versenyrendszer Önkormányzatunk koordinációs munkájának köszönhetően 
is jól működött. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1-jétől hatályos 74.§ (1) 
bekezdése alapján „az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. Az állami 
fenntartásba kerülő köznevelési intézmények által ellátott alapfeladat pl.: az általános iskolai 
nevelésoktatás, a gimnáziumi nevelés-oktatás… 
A Diáksport tevékenység biztosítása, mint a szabadidős tevékenységek egyik formája, nem szerepel a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által támogatott területek között. 
 
Amennyiben az elmúlt évek, évtizedek által elért, megszerzett magas szintű kerületi diáksport 
tevékenységet szeretnénk megőrizni, akkor ehhez a kerületi Önkormányzat további hathatós elvi és 
anyagi támogatása szükségeltetik. 
 
A diáksport az alábbi fontosabb, kiemelt feladatokat, működési területeket öleli fel: 
 
1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő diáksport-pályázat meghirdetése, 
lebonyolításának kontrolálása és finanszírozása. 
2./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. tankerületével együttműködve a kerületi 
működtetésű oktatási intézmények  sporteszköz beszerzésének támogatása. 
3./Biztosítani a kerületi diáksport versenyrendszer színvonalas működésének technikai és pénzügyi 
feltételeit. A felmenő versenyrendszerbe jutott iskolák anyagi segítése, hogy részt tudjanak venni a 
budapesti és az országos rendezvényeken is. A kerületben tanuló, illetve itt élő fiatalok sportolási 
lehetőségeinek biztosítása. 
4./ A Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszás megszervezése. 
 
1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő diáksport-pályázat lebonyolításának 
kontrolálása és finanszírozása. 
 
A „Diáksport” költségvetési keretösszegnek évek óta fontos összetevője a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodák számára kiírásra kerülő „diáksport-
pályázat”. Célja, hogy a pályázati támogatás segítségével az óvodák minél több sportnapot, 
sportprogramot tudjanak megszervezni. 
 
Tervezett keretösszeg: 1.000.000.-Ft. 
 
 
 
 



 

2./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. tankerületével együttműködve a 
kerületi üzemeltetési oktatási intézmények sporteszköz beszerzésének támogatása. 
 
Célja, hogy a támogatás segítségével, a sporteszközök beszerzésével a közoktatási intézmények minél 
több sportolási lehetőséget tudjanak biztosítani a diákjaiknak. A mindennapos testnevelés 
biztosításához szükséges az iskolai sporteszközök repertoárjának bővítése. Az elnyert támogatási 
összeg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. tankerület közreműködésével kerül 
átutalásra az intézményekhez. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 3.500.000.-
Ft összegben együttműködési megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 
IX. tankerületével. A támogatási összeg szétosztása, az Önkormányzat felé történő elszámolás a KIK 
feladata lesz. 
 
Tervezett keretösszeg: 3.500.000.-Ft. 
 
3./Biztosítani a kerületi diáksport versenyrendszer színvonalas működésének technikai és 
pénzügyi feltételeit. A felmenő versenyrendszerbe jutott iskolák anyagi segítése, hogy részt 
tudjanak venni a budapesti és az országos rendezvényeken. A kerületben tanuló, illetve itt élő 
fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosítása. 
 
A 2013. évi versenyeket és rendezvényeket – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – az 
Intézményfelügyeleti Csoport az intézmények testnevelő tanári munkaközösségeinek vezetőivel, az 
iskolák igényeinek figyelembevételével állította össze. A kerületi diáksport tevékenységet és a 
programok koordinálását a Ferencvárosi Diáksport Bizottság segíti, melynek elnöke Iványi Rudolf, a 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium testnevelő tanára. A kerületi sportversenyeket a 
Magyar Diáksport Szövetség éves versenykiírásai alapján terveztük meg. 
 
A programok összesítve a következők: 
 
Diákolimpiai sportágak: 
 
Kosárlabda, röplabda, labdarúgás, úszás, asztalitenisz, játékos sportvetélkedő, sakk, atlétika, floorball, 
futóversenyek.  
 
A versenyeket 5 korcsoportban rendezzük fiúk és leányok részére: 
 

I. korcsoport 1–2. osztály 
II. korcsoport 3-4. osztály 
III. korcsoport 5-6. osztály   
IV. korcsoport 7-8. osztály 
V.-VI.  korcsoport gimnazisták 

 
A csapatsportágakban a nevezhető létszám 10 fő. Kosárlabdában, röplabdában általában nemenként 7-8, 
floorbalban 5-6, labdarúgásban 8-9 iskola csapata szokott benevezni. Az úszó versenyek kb.100 
gyermeket érintenek. Az atlétika versenyen 160-an felüli a jelentkezők száma. A sakk és asztalitenisz 
versenyek korcsoportonként és nemenként általában 2 fő indul intézményenként. A váltófutó versenyen 
16 fős csapatok indulnak: 8 lány és 8 fiú – évfolyamonként 2 fővel. 
 
A hatékony edzésmunkának, a sikeres kerületi versenyzés eredményeképpen a Magyar Diáksport 
Szövetség által szervezett sportszakági országos döntőkbe is többször bejutnak a kerületi iskolák 
csapatai.. A versenyek általában több naposak és hazánk különböző településein kerülnek 
megrendezésre. Az Önkormányzat által üzemeltett oktatási intézményeknek nincs saját pénzügyi 
keretük, hogy ezeken az országos versenyeken való részvételüket finanszírozni tudják.  Úgy tűnik, csak 
Önkormányzati segítséggel tudják a kerületi működtetésű iskoláink az országos döntőkben képviselni 
önmagukat és a IX. kerületet, Ferencvárost. 
 
A Diáksport terület fontos, kiemelt területe a diákszabadidő sportos tevékenység fejlesztése, a 
kerületben tanuló fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosítása, az űzhető sportágak számának bővítése. 
Ennek érdekében fontos feladat az együttműködés kiépítése a kerületi Gyermek Ifjúsági 



 

Önkormányzattal, felhasználva a kerületben található összes oktatási intézmény sportlétesítményi 
adottságait. 
A tervezett keret összege 3.100.000.-Ft. 
 
4./ XIX. DIÁKOLIMPIAI RÁJÁTSZÁS – ZÁNKA 
 
2012. május 13-14-15-én Zánkán került megrendezésre a hagyományos XVIII. Ferencvárosi 
Diákolimpiai Rájátszás. A rendezvényen kb. 240 kerületi és kb. 50-60 fő testvérvárosi résztvevő vett 
részt. 
A hagyományok folytatása képen szeretnénk 2013-ban szintén Zánkán megrendezni immáron 19. 
alkalommal a Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszást, kb. 300 fő részvételével. 
Ezen a több napos sportrendezvényen eddig az iskolánként kiválasztott gyermekek ingyen vehettek 
részt. Úgy gondoljuk, hogy a Zánkai Diákolimpiai sportverseny minden évben megkoronázta az adott 
évi kerületi diákok sporttevékenységét. 
 
A tervezett keret összege 3.400.000.-Ft. 
 
Az alábbi táblázatban összegezve láthatók a „Diáksport” című költségvetési soron 2013. évben  
tervezett eseményeinek költségei  

 

 
 
A fentiekben leírtak figyelembe vételével kérem, hogy a diáksportra szánt költségvetési előirányzat 
2013. évi felosztását, valamint az „Óvodai sport pályázat” felhívását, és adatlapját hagyja jóvá a 
Bizottság. 
 
Mellékletek:  
1./ ÓVODAI SPORT PÁLYÁZAT kiírás 2013. 
2./ 2013. évi Diáksport versenynaptár  
 
Budapest, 2013. március 7. 
 

Formanek Gyula s.k 
alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 

1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő diáksport-pályázat 
lebonyolításának kontrolálása és finanszírozása. 

1.000.000.- 

2./A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. tankerület 
közreműködésével a kerületi üzemeltetési oktatási intézmények sporteszköz 
beszerzésének támogatása. 

3.500.000.- 

3./Biztosítani a kerületi diáksport versenyrendszer színvonalas működésének 
technikai és pénzügyi feltételeit. A felmenő versenyrendszerbe jutott iskolák 
anyagi segítése, hogy el tudjanak jutni a budapesti és az országos rendezvényekre. 
A kerületben tanuló, ill. itt élő fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosítása. (pl. 
versenybírói díjak; érem, serleg, diákok támogatása az országos diákolimpiai 
versenyeken; diákolimpiai verseny szervezőknek megbízási díj; DSB elnök éves 
tisztelet díja) 

3.100.000.- 

4./ XIX. Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszás – Zánka (kb. 300 fő, szállás, 
étkeztetés, versenybírók díjazása, terembérlés, utaztatás…) 

3.400.000.- 

Összesen: 11.000.000.-



 

 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy: 
 
1./ Jóváhagyja a 3413. számú „diáksport” című 2013. évi költségvetési sor alábbi módon történő 
felosztását: 
 

 
Határid ő: 2013. március 19. 
Felelős: Illyés Miklós, Humán Ügyek Bizottság elnöke 
 
2./ Jóváhagyja a 2013 évi kiírandó, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívást és 
adatlapot, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
 
Határid ő: 2013. március 22. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Jóváhagyja az elfogadott 3413. számú „diáksport” című  2013. évi költségvetési sor  felosztása 
alapján, hogy  a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. tankerülettel 
együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre  a kerület által működtetett oktatási 
intézmények sporteszköz beszerzésének támogatása céljából. 
 
Határid ő: 2013. április 14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő diáksport-pályázat 
lebonyolításának kontrolálása és finanszírozása. 

1.000.000.- 

2./A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. tankerület 
közreműködésével a kerületi üzemeltetési oktatási intézmények sporteszköz 
beszerzésének támogatása. 

3.500.000.- 

3./Biztosítani a kerületi diáksport versenyrendszer színvonalas működésének 
technikai és pénzügyi feltételeit. A felmenő versenyrendszerbe jutott iskolák 
anyagi segítése, hogy el tudjanak jutni a budapesti és az országos rendezvényekre. 
A kerületben tanuló, ill. itt élő fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosítása. (pl. 
versenybírói díjak; érem, serleg, diákok támogatása az országos diákolimpiai 
versenyeken; diákolimpiai verseny szervezőknek megbízási díj; DSB elnök éves 
tisztelet díja) 

3.100.000.- 

4./ XIX. Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszás – Zánka (kb. 300 fő, szállás, 
étkeztetés, versenybírók díjazása, terembérlés, utaztatás…) 

3.400.000.- 

Összesen: 11.000.000.-



 

 
 1. sz. melléklet 

P Á L Y Á ZA T I  K I Í R Á S  
 

Bud ape s t  Fővá ros  IX .  ke r ü le t  Fe re ncv á r os  Ön korm ányza t a  
 H um án Ügye k  B i zo t t sá ga  pá l y áza t o t  h i rd e t  sp o r t  t e véke nység  t ám oga tás á ra .  
 
A pályázaton Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában 
működő óvodák vehetnek részt. 
 

Pályázni lehet: 
� sporttevékenységre; sportrendezvényekre (a rendezvény megvalósításához kapcsolódó 

jutalmakra, kis értékű sporteszközökre), 
� turisztikai-, vízi- és egyéb sportprogramokra  
� sportrendezvényeken való részvétel költségeinek csökkentésére (étkezés, utazás; 

nevezési díj; díjazási költségek; bérleti díj; belépők). 
 
A pályázott sportrendezvényekhez kapcsolódóan sporteszközökre is lehet pályázni. 
 

Pályázni a 2013. március 22. – 2013. december 31. közötti időszakban megvalósuló 
eseményekre lehet. A pályázati elszámolás során a támogatott a támogatási szerződésben 
meghatározottak alapján köteles tartalmi és pénzügyi beszámolót készíteni. Csak a 2013. 
március 22. és 2013. december 31. közötti számlákat lehet benyújtani.  
Az elnyert támogatás mobiltelefon és gépkocsi használatra, üzemanyagra és bérjellegű kiadásra 
nem fordítható. Csak Magyarországon kiállított számla nyújtható be az elszámoláskor! 
Amennyiben egy intézmény több témában is pályázik, kérjük a pályázatokat témánként 
rangsorolni. Egy intézmény maximum 3 pályázatot adhat be. 
 
 A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai: 

- a pályázott összeg és az összes költség aránya; 
- a sporttevékenységbe bevont gyermekek száma; 
-  kiemelten kerül támogatásra a külsős helyszínen történő óvodás sporttáborok, 

sportrendezvények megszervezése; 
-  a sportrendezvények-sporttáborok sokszínűsége és gazdaságos megszervezése. 

 

A pályázatokat a Humán Ügyek Bizottság bírálja el. 
 

Pályázat beérkezési határideje: 2013. április 5. 
Pályázat benyújtási címe: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – 
Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.  
 
A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személyek: 
• Völgyesi Attila, +36/1-215-1077/386. mellék 
• Szilágyi Imre, +36/1-215-1077/383. mellék 
 
A Pályázókat a pályázati eredményről postai úton értesítjük 2013. április 30. napjáig. 
 
A pályázóval (amennyiben 2012-ben támogatásban részesült) nyertessége esetén csak akkor 
kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben a 2012. évi támogatási 
összeggel maradéktalanul elszámolt, és az elszámolása elfogadásra került. 
 
A 2013. évi pályázati támogatás elszámolásának rendjét a nyertes pályázókkal megkötésre 
kerülő TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS tartalmazza. Amennyiben a pályázó a pályázatában 
feltüntetett céloknak és kötelezettségeknek önhibáján kívül nem tud eleget tenni, és ezt írásban 
jelzi, úgy az átütemezési kérelemnek megfelelően a Humán Ügyek Bizottsága jóváhagyásával a 
pályázaton nyert összeg átcsoportosítható. 
 
Budapest, 2013. március 22.  

Humán Ügyek Bizottsága 



 

 
 

 2. sz. melléklet 
 
 

P Á LY Á ZA TI  AD A T L A P  D I Á KS P O R T  TÁ MO GA T ÁS H O Z   
2 0 1 3 .  é v r e  

 
A PÁLYÁZÓ INTÉZMÉNY NEVE: 
..............................……................................................................................................................................. 
 
 
SZÁMLASZÁMA : 
.................................................................................................….................................................................. 
 
 

 
PÁLYÁZOTT ÖSSZEG: ............................................................................................................................. 
 

 
 
 SPORTRENDEZVÉNY/SPORTPROGRAM:  
 
HELYE: ..........................………………………………………….……..................................................... 
 
IDEJE: ..............…....................................................................................................................................... 
 
JELLEGE /sportág/ .........…..........................................................................................................………... 
 
RÉSZTVEVŐK SZÁMA: .…...................................................................................................................... 
 
ÖSSZES KÖLTSÉGE: ..........…................................................................................................................... 
 
ESZKÖZ SZÜKSÉGLET: ……………………………………...………………………………………… 

 
PÁLYÁZOTT ÖSSZEG ÖSSZESEN: ...........…......................................................................................... 
 

 

A megítélt összeg elszámolásáért felelős személy neve: .......................................................... 

 

Telefon :…………………………………..  E-mail címe: ……………………………………. 

 
Amennyiben több táborra, ill. rendezvényre pályáznak, kérjük, rangsorolják azokat! 
  
Budapest, 2013.  ………………… 
 

 
 

Ph. 
 
 
 

 
 
 

..................................…………............. 
Intézményvezetó aláírása 



3. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott………………………………(név),mint a (szervezet neve 
………………………………………………………………….……………………..………………címe:  
…..…………… ….………………………..……………….…., nyilvántartásba vételi okirat száma:  
……………………………………………………………, nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  
…………………………………………………………………..……..)képviselője, büntetőjogi  
felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 
 
• az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a benyújtott okiratok hitelesek,  
vagy az azokról benyújtott másolat közjegyző által hitelesített, 
• az általam képviselt szervezet köztartozásmentes adózónak minősül, 
• az általam képviselt szervezet csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem  
áll, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a jelentkezés elbírálásáig,  
illetve a program lezárásáig a szervezet ellen ilyen eljárás indul, 
• tudomásul veszem, hogy az érvényesen jelentkező, és a nyertes szervezet adataiból a  
szervezet megnevezése, székhelyének adatai közül a település megnevezése, továbbá a  
támogatás tárgya, az igényelt és megítélt tárgyak darabszáma és értéke, a támogatott  
program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható. 
Tudomásul veszem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény 6.§-a alapján ne m részesülhet támogatásban 
a) a támogatási döntés előkészítésének és meghozatalának folyamatában döntés-
előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, 
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) 
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének 
tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy  
képviseleti szervének tagja, 
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel  
rendelkező azon szervezeti egysége, mely 
fa) a támogatási döntés meghozatalát megelőző öt évben belül együttműködési megállapodást  
kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, 
fb) a támogatási döntés meghozatalát megelőző öt évben belül párttal közös jelöltet állított  
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a törvény 13. §-a alapján a honlapon  
közzétették. 
 
Kijelentem, hogy a fenti törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye a (szervezet 
neve)……………………….…………………………………..………………………….… tekintetében 
□ nem áll fenn 
□ fennáll 
 
Budapest, ……. …………….…..  …………………………….. 
                                                                                                        P.h. 

                                                                                                           a pályázó szervezet        
képviselőjének aláírása 



4. sz melléklet 
 

Diákolimpiai versenynaptár 
 Sportág 

 
Korcsoport 

 
február röplabda IV. kcs. fiúk és lányok (csapat) 
március röplabda III. kcs. fiúk és lányok (csapat) 
március röplabda V.-VI. kcs. fiúk és lányok (csapat) 
április floorball III.-IV. kcs. fiúk (csapat) 
április labdarúgás II. kcs. (csapat) 
április kosárlabda 

floorball 
 

III. kcs. fiúk és lányok (csapat) 
V.-VI. kcs. fiúk (csapat) 

május  váltófutás 1.-8. oszt. fiúk és lányok (csapat) 
május atlétika II.-III.-IV.-V.-VI. kcs. fiúk és lányok (egyéni és 

csapat) 
április  Diákolimpiai rájátszás Zánka kb. kerületi iskolás 250 fő + 50 fő testvérvárosi 

gyermek 
szeptember   
  

asztalitenisz IV.-V.-VI. kcs. fiúk és lányok (egyéni és csapat) 

október kispályás labdarúgás III.-IV. kcs. fiúk (csapat) 
október  úszás  IV.-V.-VI. kcs. fiúk és lányok (egyéni és csapat) 
október úszás II.-III.kcs. fiúk és lányok (egyéni és csapat) 
október mezei futás Több korcsoport 
november kosárlabda IV.kcs. fiúk és lányok (csapat) 
december teremlabdarúgás V.-VI. kcs. fiúk (csapat) 
december kosárlabda V.-VI.kcs. fiúk és lányok (csapat) 
december játékos sportvetélkedő I.-II. kcs. fiúk és lányok (csapat) 
december sakk III.-IV. kcs. fiúk és lányok (egyéni és csapat) 
december Jeges Mikulás I. kcs. vegyes csapat 
A Diáksport versenyeken kiemelten kezeljük, hogy minél több HH és HHH-s tanuló versenyezzen. 


