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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
Az FTC Icehockey Utánpótlás Kft (a továbbiakban: Kft.) kérelemmel fordult Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy
a Kft. által 2017 decemberében szervezett jégkorong toborzót, valamint a Siketek Sc
együttműködésében működtetett, amatőr, hátrányos helyzetű játékosokból álló csapat
játékához szükséges eszközök beszerzését támogassa.
A Kft. jelen előterjesztés 1. számú mellékletében részletezi céljait, várható eredményeit,
valamint, hogy 2017 decemberében egy nagyobb szabású nyílt napot/toborzót szerveznek,
melyhez kérik az Önkormányzat támogatását. A kérelemben leírtak szerint igyekeznek
megszólítani a kerületi diákokat azzal a céllal, hogy minél többen megismerjék, kipróbálják,
és a későbbiekben elsajátítsák, űzzék ezt a sportágat.
A Kft. jelen előterjesztés 2. számú mellékletében leírja, hogy a Siketek Sc-vel együttműködve
több éve működtetik az amatőr, siket sportolókból álló csapatot. A csapat tagjai számára
komoly erőfeszítést igényel a felszerelés beszerzése, így fejvédő, vállvédő, sípcsontvédő,
nyakvédő, könyökvédő vásárlásához kérik az Önkormányzat támogatását.
A támogatás folyósítására az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 3143.
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére van lehetőség.
Kérem a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságot, hogy az előterjesztésben
foglaltak alapján döntsön a határozati javaslatról.
Budapest, 2017. szeptember 29.
Mellékletek:
1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:

Kérelem – toborzó
Kérelem – felszerelés
Tisztelettel:
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

„A” Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy
1. az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. részére ………….…. Ft támogatást nyújt a
…/2017. (X. 04.) számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint FTC Icehockey
Utánpótlás Kft. által 2017 decemberében szervezett jégkorong toborzó, valamint a
…/2017. (X. 04.) számú előterjesztés 2. számú melléklete szerint a Siketek Sc
együttműködésében működtetett, amatőr, hátrányos helyzetű játékosokból álló csapat
játékához szükséges eszközök beszerzése céljából a 3143. számú „Szociális és
köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. október 4.
Kállay Gáborné alpolgármester

2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges
támogatási szerződés megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester
„B” Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. kérelmét.
Határidő:
Felelős:

2017. október 4.
Kállay Gáborné alpolgármester

