
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-76/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 

2019 március 6.-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a 2019. évi szabadidősport pályázat meghirdetésére 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  
Klenóczky Beáta, Humánszolgáltatási Iroda 

 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás 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.  

 

 
 

 



 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott 

költségvetésben a 3415. számú, „Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére” során az 

előirányzott keretösszeg: 4.000.000,-Ft.  

  

A sportrendezvények megszervezésére előirányzott összeget a szakbizottság évről évre pályáztatás 

útján osztja fel. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, javaslom tárgyi ügyben pályázati felhívás 

kiírását. 

 

Pályázatot nyújthat be sportszövetség, valamint sportszervezet Ferencváros területén 2019. április 1. és 

2020. március 31. között megvalósuló szabadidősport rendezvények, valamint IX. kerületi diákok 

részére szervezett táborok megvalósítására.  

  

Megpályázható programok: lakossági sportnap/sportnapok; kerületi sportági, több fordulós bajnokság 

(pl. labdarúgás, kosárlabda,…); kerületi futóverseny; lakossági túrasorozat; kerületi sportnap 

fogyatékkal élők és egészségesek közös bevonásával; sporttáborok.  

  

A pályázat célja a kerületi sportélet, a kerületi sportrendezvények gazdagítása a pályázók által 

benyújtott pályaművek segítségével. 

 

Jelen előterjesztéshez csatolom a közzétételre ajánlott felhívás szövegét a pályázati 

formanyomtatvánnyal együtt. A felhívás közzétételére a www.ferencvaros.hu honlapon kerül sor, 

ahonnan a pályázati dokumentáció is letölthető. A pályázati felhívásról szóló tájékoztató a kéthetente 

kiadásra kerülő Ferencváros újság márciusi számában jelenik meg. 

 

A pályázat javasolt benyújtási határideje: 2019. március 29. 12 óra 

Az elbírálás javasolt határideje:  2019. április 

 

A beérkező pályázatokat a Humánszolgáltatási Iroda előzetesen sportszakmai alapon véleményezi, és 

ezt követően – az alapítványok által benyújtott pályázatok kivételével – az Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottság hozza meg a végleges döntést. Az alapítványok által benyújtott pályázatokat az 

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság előzetes véleményezését követően Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.  

  

A Humánszolgáltatási Iroda elkészítette a 2019. évi sport pályázati felhívást és az adatlapot, mely az 

előterjesztés mellékletében megtalálható.  

  

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés alapján hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2019. február 28. 

 

 Kállay Gáborné s. k.  

 alpolgármester 

Mellékletek: 

 

- Pályázati felhívás 2019. 

- Formanyomtatvány 2019. 

- Nyilatkozatok  

http://www.ferencvaros.hu/


 
Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottsága úgy dönt, hogy  

  

1./ a kiemelt kerületi szabadidős tevékenységek 2019. évi támogatására szolgáló, a 2019. évi 

költségvetési rendelet 3415. számú során elkülönített 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint 

keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét.  

  

Határidő: 2019. március 6.  

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester  

  

2./ jóváhagyja a „Szabadidősport rendezvények” 2019. évre kiírandó, az Sz-…../2019. számú 

előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és formanyomtatványt. Felkéri Polgármestert, hogy 

gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.  

  

Határidő: 2019. március 11.  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


