
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

     Iktató szám: Sz-295/2015. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 

2015. június 17-i ülésére 
 
Tárgy:  Ferencvárosi Torna Club támogatási kérelme 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Rapi István ifjúsági és drogprevenciós referens, 
                                                    Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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! 

 

A Ferencvárosi Torna Club elnöke Kubatov Gábor levélben fordult Kállay Gáborné, Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának alpolgármesteréhez. 

 

Kubatov úr tájékoztatta Alpolgármester Asszonyt, hogy a Ferencvárosi Torna Club (a 

továbbiakban: FTC) a maga eszközeivel igyekszik mindent megtenni a drogfogyasztás ellen. 

A sportolók kábítószer-használatával kapcsolatosan számos védő és kockázati tényező 

ismeretes. A társadalmi feszültségek, a családi frusztrációk hatása a sportteljesítményben és a 

sport közösséghez fűződő viszonyban is tükröződik. Az esetleges versenykudarcok, a 

sikertelenség, a motivációhiány, valamint a deviáns minták növekvő befolyása a 

sportközösségben kockázati tényezőként jelenik meg.  Ha a fiatal sportolót kudarcok érik, és a 

család nem tud megfelelő támaszt nyújtani számára, akkor nő a normasértő magatartásokkal 

kísérletező kortársak befolyása, és a kábítószer-használat kockázata is nagyobb. A 

védőtényezők erősítésében fontos szerepe van az egyesületen belüli kapcsolatrendszernek és 

az edző-sportoló kapcsolat minőségének. 

 

Az FTC kiemelt szerepet fordít a sportközösség szerepének megerősítésére, illetve a 

kábítószermentes életforma népszerűsítésére, ezért a Kamasztér Alapítvánnyal közösen 

drogprevenciós programokat terveznek megvalósítani. Törekvéseik fókuszában a 

közösségformálás, az értékrendek helyreállítása, az önismeret, az önbecsülés erősítése, a 

kommunikáció megfelelő formájának megtanítása, valamint az életmódjellemzők 

megváltoztatása áll. A 60-90 perces, max. 20 fős csoportokban, havi gyakorisággal tartandó 

foglalkozásokat elsősorban a 14-18 év közti fiatalok számára szervezi az egyesület.  

 

A fenti célok minél teljesebb körű megvalósítása érdekében kérik a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata 500.000,- Ft összegű támogatását.  

 

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

 

Mellékletek: 

- A Ferencvárosi Torna Club elnökének levele 

 

Budapest, 2015. június 3. 

 

 

 Kállay Gáborné s.k.

 alpolgármester 

 



Határozati javaslat 

 

A. változat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. a Ferencvárosi Torna Club drogprevenciós tevékenységét….………… Ft összeggel 

támogatja a 2015. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési” feladatok 

költségvetési sorának terhére.  

 

Határidő: 2015. június 17.  

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2. Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 

támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

B. változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Ferencvárosi Torna Club támogatási 

kérelmét. 

 

Határidő: 2015. június 17. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 



 

 



 
 

 


