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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
A Siketek Sport Klubja, és az Európa 2024 Ifjúsági és Kulturális Sportegyesület az alábbi
támogatási kérelmekkel keresték meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatát.
I.
Siketek Sport Klubja
Curling szakosztály
Az egyesület tagjai a válogatott csapatával részt vesznek a 2019. december 12-22. között
megrendezésre kerülő Siketlimpián az olaszországi Valchiavenna-n. A Magyar Hallássérültek
Sportszövetsége által biztosított támogatási keret nem elegendő a megfelelő felkészüléshez,
ezért az egyesület 11 válogatott versenyzőjének költségeihez 280.000,- Ft támogatást kérnek,
amit pályabérletre, edzőtáborozásra szeretnének felhasználni.
Az egyesület a 2018. évi Siketek Curling Európa Bajokságon mind a férfi, és mind a női
csapattal III. helyen végzett.
II.
Európa 2024 Ifjúsági és Kulturális Sportegyesület
Az egyesület jelentős feladatot vállal a kerület szabadidősportjában, aktív résztvevői a
rendezvényeknek és idősügyi programoknak.
Többek között a Leövey Klára Gimnázium tanulói részére ingyenes CrossFit fakultációt
tartanak 2019. szeptemberétől a délutáni testnevelés órák keretében, valamint egy mobil street
workout pályát és edzőt biztosítanak a szintén ingyenes edzésekre, ami jelenleg az FMK
udvarán, a téli időszakban egy később kijelölésre kerülő tornateremben történik.
Havi szinten 24 alkalommal szakképzett edzőt foglalkoztatnak az órák és edzések
levezetésére, melynek költsége 120.000 Ft/hó.
A testnevelés órák és edzések folyamatosságának biztosítása érdekében 2019. szeptember és
2020. márciusi időszakra szeretnének kérni támogatást hét hónapra, összesen 840.000 Ft
értékben.
További terveik között szerepel egy olyan közösségi tér kialakítása és üzemeltetése, ahol a
kerületi ifjúság és a szépkorúak részére rendszeres sportolási és rekreációs lehetőséget,
valamint tanácsadást biztosítanának az egészséges életvitelhez.
A fenti támogatások folyósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére van lehetőség.

Kérem a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságot, hogy az előterjesztésben
foglaltak alapján döntsön a határozati javaslatról.
Budapest, 2019. augusztus 26.
Tisztelettel:
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
Melléklet:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:

Siketek Sport Klubja kérelem
EURÓPA 2024 Ifjúsági és Kulturális Sportegyesület kérelem

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy
1. a Siketek Sport Klubja részére a 2019. évi Siketlimpián való részvételhez és az arra
történő felkészüléshez ……………………….. Ft támogatást nyújt az önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és
köznevelési feladatok” költségvetési sora terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 4.
Kállay Gáborné alpolgármester

2. az EURÓPA 2024 Ifjúsági és Kulturális Sportegyesület részére a Budapest IX.
kerületben történő szabadidősport feladatainak ellátásához ……………… Ft
támogatást nyújt az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sora terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 4.
Kállay Gáborné alpolgármester

3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges
támogatási szerződések megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

a döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet:

2. számú melléklet:

