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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (továbbiakban: BEAC), valamint a Goldball ’94. Football Club
Sportegyesület (továbbiakban: Goldball ’94 FCSE) az alábbi támogatási ügyekben keresték meg
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban: Ferencváros
Önkormányzata).
I.
Simon Gábor, a BEAC igazgatója 2018. május 9. napján kelt levelében (1.sz. melléklet) támogatási
kérelemmel kereste meg Ferencváros Önkormányzatának polgármesterét.
A „BEAC-120 emlékév”-ben méltó emléket szeretnének állítani a magyar sporttörténet nagyjainak,
köztük a magyar céllövészet első olimpiai bajnokának, Ferencváros volt lakosának Prokopp Sándornak.
A magyar sporttörténelem szempontjából is fontos könyvet terveznek megjelentetni, Dávid Sándor-Dobor
Dezső-Prokopp László szerzők közreműködésével.
A tervezett könyv háromszáz oldalon jelenik meg, jó minőségű papíron, szöveg közti fekete-fehér
képekkel 1500 példányban. A könyv kiadásához kérik Önkormányzatunk támogatását.

II.
Ferencváros Önkormányzatához kérelem került benyújtásra, melyben a Goldball ’94 FCSE a 2018.
augusztus 6-10. között megrendezésre kerülő nyári sporttábor megrendezéséhez kér támogatást.
A sporttábor résztvevői az egyesület kis focistái (kerületi óvodás és kisiskolás hátrányos helyzetű
gyerekek). Részükre a naponta 8-17 óra közötti időszakban háromszori étkezést (üdítőt, gyümölcsöt,
müzli szeletet) biztosítanak, valamint az edzések mellett kulturális és szabadidős programokat
szerveznek. A délelőtti edzéseken tematikus programot, a délutáni foglalkozáson játékos technikai
versenyeket és foci bajnokságot rendeznek a fiatalok részére.
A fenti támogatások folyósítására az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 3143.
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére van lehetőség.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak megtárgyalására.
Budapest, 2018. június 11.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
Mellékletek:
1.sz. melléklet: BEAC kérelme
2 sz. melléklet: Goldball ’94 FCSE kérelme

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottsága úgy dönt, hogy
1.) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) számú önkormányzati rendelet
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére a Budapesti Egyetemi
Atlétikai Club részére Prokopp Sándor tiszteletére megjelenő könyv kiadása céljából 250.000,- Ft
támogatást nyújt.
Határidő: 2018. június
Felelős:
Kállay Gáborné alpolgármester
2.) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) számú önkormányzati rendelet
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére a Goldball ’94.
Football Club Sportegyesület részére 2018. augusztus 6-10. közötti időszakban megrendezésre
kerülő sporttáborának támogatása céljából ………,- Ft támogatást nyújt.
Határidő:
Felelős:

2018. június
Kállay Gáborné alpolgármester

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottsága felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1-2. pontokban rögzített
támogatások kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős:
dr. Bácskai János polgármester

