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    Iktató szám: Sz-347/2018. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  

2018. szeptember 19-i ülésére 
 
Tárgy:  Magyar Hallássérültek Sportszövetségének kérelme 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Klenóczky Beáta sportreferens 
 
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! 

 

A Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (a továbbiakban: Szövetség) kérelemmel fordult 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához (a továbbiakban: 

Önkormányzat). A Szövetség abban kéri az Önkormányzat támogatását, hogy 2018 őszétől - a 

Siketek Sport Klub és FTC Icehockey Utánpótlás Kft. együttműködésében működtetett felnőtt 

csapat mellett - utánpótlás korosztályokat is bevonhasson a felkészülésbe. A tervek szerint a 

Lobogó utcai jégcsarnokban várják a sérült és egészséges gyerekeket, hogy megtanuljanak 

korcsolyázni és jégkorongozni.  

 

Emellett a tavalyi évben megrendezett Nemzetközi Siket Jégkorong tornát jövőre még 

nagyobb szabású eseményként kívánják megszervezni, melyre az előkészítő munkálatok már 

idén megkezdődnek.  

 

A fiatalok foglalkoztatásával egyrészt a siket gyerekek kommunikációs készségei 

fejlődhetnek, másrészt a mozgáskoordináció javulásával a siketeket különösen veszélyeztető 

egyensúlyzavar is elkerülhető. A 2019 tavaszára tervezett nemzetközi rendezvény előfutára 

lehet egy Siketek Európa-bajnokságnak. 

 

A támogatás a kérelem szerint a Szövetség számára az edzők biztosítására, valamint a 

nemzetközi torna megszervezésére irányul. A Szövetség jelzése szerint 500.000,- Ft mértékű 

támogatásra tartanának igényt, melynek fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére 

biztosított. 

 

Kérem a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságot, hogy az előterjesztésben 

foglaltak alapján döntsön a határozati javaslatról. 

 

Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Kérelem 

 

Budapest, 2018. szeptember 13. 

 

Tisztelettel: 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



„A” Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége részére ………….…. Ft támogatást nyújt a 

…/2018. (IX. ...) számú előterjesztés melléklete szerinti 2018 őszétől induló 

korosztályos korcsolya és jégkorong képzéshez, valamint a 2019. tavaszára tervezett 

Nemzetközi Siket Jégkorong torna megrendezéséhez a 3143. számú „Szociális és 

köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2018. szeptember 19. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 

támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő:  döntést követő 30 napon belül 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

„B” Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége 

kérelmét. 

 

Határidő: 2018. szeptember 19. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 


