
       Iktató szám: 19/2014. 
Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. február 13-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés 
meghozatalára 

  
Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:   dr. Riskó György Balázs, Jogi és Pályázati Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
 
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 Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a 
gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot 
keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása.  

2014. január 16-án az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány (a 
továbbiakban: alapítvány) azzal a kéréssel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) felé, hogy az alapítvány célkitűzéseit 
támogatni szíveskedjen anyagilag a 2014. évben is. 

Önkormányzatunk a támogatási szerződés megkötésével az alapítvány olyan céljainak 
megvalósulását támogathatja, mint:  

- Albert Flórián hírnevének megőrzése, ezen keresztül is a magyar labdarúgó kultúra, 
valamint történet emlékeinek az ápolása;  
- Magyarország sportolni vágyó fiataljainak egészséges életmódra nevelése a sport 
versenyszerű és amatőr módon történő gyakorlása révén; 
- A magyar sport hagyományainak megőrzése, a sportág felvirágoztatása, 
népszerűsítése;  
- A sport számára utánpótlás nevelés támogatása országos szinten, az ehhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek megvalósításának elősegítése; 
- A tehetséges fiatal sportolók kiválasztása, tehetséggondozása, támogatása. 
 

A fentiek alapján úgy gondolom, hogy az alapítvány céljai támogathatóak Önkormányzatunk 
által, ezért a polgármesteri feladatok ellátására elkülönített keret terhére az Albert Flórián 
Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány részére 200.000, - forint egyszeri pénzügyi 
támogatás nyújtását javaslom. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 

 

 

Budapest, 2014. január 31. 

                                

 

                                                                                            dr. Bácskai János s.k. 
                                                                                             polgármester 
                   

 



Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány részére 200.000 Ft 
támogatást nyújt az alapítvány célkitűzéseinek megvalósítása céljából a 3209. számú 
„polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok” elnevezésű költségvetési sor terhére, 
és felkéri Polgármester Urat a támogatási szerződés megkötésére. 

 

Határid ő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


