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  Fodor Györgyné, Intézményfelügyeleti Csoport 
  Klenóczky Beáta sportreferens, Humánszolgáltatási Iroda 

 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szatmáryné dr. Alföldy Marianna 
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! 

 

I. 

Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ 
 

A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ (a továbbiakban: Központ) kérelemmel fordult 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) Polgármesteréhez, hogy a 2018. július 31. – augusztus 5. között 

megrendezésre kerülő XVI. Ifjúsági Etno Tábor, valamint új rendezvényük az Alteretno 

Fesztivál programjainak megtartásához az Önkormányzat támogatását kérje. 

 

Az újvidéki székhelyű Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ független non-profit civil 

szervezet, mely több mint egy évtizedes kitartó és elkötelezett munkájának köszönhetően 

számos, a vajdasági magyar fiatalok számára megszervezett rendezvény házigazdája. A 

Központ legfontosabb rendezvénye az augusztus első hetében megrendezésre kerülő Ifjúsági 

Etno Tábor. A tábor egy hiánypótló rendezvény, amely elsősorban a már feledésbe merült 

népi foglalkozások bemutatására fekteti a hangsúlyt. A programjaikat olyan szakoktatók 

vezetik, akik sokévnyi tapasztalattal rendelkeznek az adott területeken.  

 

A Központ által szervezett rendezvény a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt rendezvénye is 

egyben. Az Ifjúsági Etno Tábor a vajdasági magyarság számára nagy fontosságú, hiszen a 

táborlakók soraiban magyarországi, ausztriai, felvidéki és horvátországi magyar fiatalok is 

képviseltetik magukat.  

II. 

Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület 

 

A Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület (a 

továbbiakban: Egyesület) kérelemmel fordult az Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottsághoz, hogy az Önkormányzat támogassa az egyesület által szervezett szabadidősport 

rendezvényeket. 

 

Az Egyesület a májustól decemberig tartó időszakban több rendezvény szervezését is tervezi, 

ahol a kerületi hátrányos helyzetű gyerekek és felnőttek számára biztosítanak hasznos 

elfoglaltságot, sportolási lehetőséget. Május 1-én már részt vettek labdarúgó tornán, emellett 

többek között augusztus 20-ra terveznek programot, vidéki labdarúgó tornán szeretnének részt 

venni, valamint decemberben megrendezik a Mikulás-kupát. Ennek támogatására 350.000,-Ft  

450.000,-Ft közötti összeget kérnek.  

 

Javaslom, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) 

önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési 

sorának terhére járuljunk hozzá a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ, valamint a Hátrányos 



Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület által szervezett 

rendezvények sikeres lebonyolításhoz. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelmek, illetve az előterjesztés alapján döntsön a 

támogatásokról. 

 

Budapest, 2018 július 10. 

 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 
1. sz. melléklet: Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ kérelme 

2. sz. melléklet: Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú 

Egyesület kérelme 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. támogatja a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központot a XVI. Ifjúsági Etno Tábor és II. 

Alteretno Fesztivál megrendezése céljából ……………,- Ft összegben, a 2018. évi 

költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának 

terhére. 

 

Határidő:  2018. július 17. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2. támogatja a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú 

Egyesületet 2018. évi szabadidősport rendezvények megrendezése céljából 

……………,- Ft összegben, a 2018. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és 

köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére. 

 

Határidő:  2018. július 17. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3. felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez 

szükséges intézkedések megtételéről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester


