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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság!
I.
Az FTC Jégkorong Szakosztálya kérelemmel fordult dr. Bácskai János polgármester úrhoz,
hogy a szakosztály 2015. október 31. napjára tervezett toborzó tornáját Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 500.000 Ft-tal
támogassa.
A kérelmet Szabó István Pál, az FTC Jégkorong utánpótlás vezetője az alábbiakkal indokolta:
IX. kerületi óvodák között kerül meghirdetésre a rendezvény, ahol egykori és mostani
válogatott játékosok is részt vesznek majd. Az összeget az óvodások megajándékozására
(érem, oklevél), étel-itallal való ellátására, valamint a jégkorong sportághoz szükséges
kiegészítők bérlésére kívánják fordítani.
A sportág népszerűsítésével, minél több fiatal bevonásával saját utánpótlás nevelésüket és a
gyerekek mozgásra és egészséges életmódra nevelését kívánják elősegíteni.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az Önkormányzat az ESZSB 268/2015. (V.20.)
határozata alapján a Sport Alapból 4 millió forint támogatást nyújtott az FTC Jégkorong
szakosztályának, valamint hogy a jégkorong sportág utánpótlása TAO támogatásra jogosult.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Bizottságot, hogy az FTC Jégkorong Szakosztálya 2015.
október 7. napján jelezte, hogy a rendezvény a kérelemben megjelölt időponttól eltérően
2015. november 07. napján kerülne megrendezésre. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a
rendezvény időpontjának módosítására irányuló kérést befogadva vitassák meg a kérelmet.
II.
A Siketek Sport Klubja (a továbbiakban: Egyesület) 2015. szeptember 29. napján kereste meg
az Önkormányzatot a 2. sz. mellékletben csatolt kérelemmel. Mindamellett, hogy a 2004.
évben alakult Egyesület levelében bemutatja a Női Futsal Szakosztályt, felsorolja az előző
időszakban elért sikereit. A bajnokságban elért rangos helyezéseken túl az Egyesület adja a
magyar válogatott játékosok jelentős részét is.
A többszörös országos bajnok szakosztálynak lehetősége adódott a 2016. évben Huelvában
(Spanyolország) rendezendő Futsal Deaf Champion League, azaz a Siketek Futsal Bajnokok
Ligáján történő szereplésre. Az Egyesület erre az eseményre keres támogatókat, ahol 14 fő
(12 fő sportoló és 2 fő csapatvezető) öregbítené Magyarország, valamint Ferencváros
hírnevét.
A 14 fő részvételének költsége 2.692.000,- Ft, ami fejenként 192.000,- Ft költséget ró a
sportolókra, melyet önerőből egyikük sem tud vállalni. Az Egyesület a támogatásért cserébe

vállalja, hogy a támogató nevét felveszik az aktuális bajnokságban, valamint a mezükön
szerepeltetik annak lógóját.
Fenti kérelmek vonatkozásában a 3143. Szociális és köznevelési feladatok költségvetési sor
biztosít fedezetet.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hozza meg döntését a kérelmek ügyében.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: FTC kérelme
2. sz. melléklet: Siketek Sport Klubja kérelme
Budapest, 2015. október 07.
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I.
A.

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy
1. az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. részére ……….. Ft támogatást
biztosít a ferencvárosi óvodások részére megrendezésre kerülő jégkorong toborzó
költségeire a 2015. évi költségvetés 3143. Szociális és köznevelési feladatok
költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2015. október 14.
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
Sportszolgáltató Kft. kérelmét.
Határidő:
Felelős:

2015. október 14.
Kállay Gáborné alpolgármester
II.
A. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy
1. a Siketek Sport Klubja részére ……….. Ft támogatást biztosít a Siketek Futsal
Bajnokok Ligájában történő részvételre (terembérlet, utazás, szállás, nevezési díj
költségekre) a 2015. évi költségvetés 3143. Szociális és köznevelési feladatok
költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2015. október 14.
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 a Siketek Sport Klubja kérelmét.
Határidő:
Felelős:

2015. október 14.
Kállay Gáborné alpolgármester

1. sz. melléklet:

2. sz. melléklet:

