
Iktató szám: 153/2011.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

EL TERJESZTÉSŐ
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július  6-ai ülésére

Tárgy: A sport utánpótlás nevelés támogatására beérkezett pályázatok elbírálása       

Előterjesztő: Illyés Miklós bizottság elnöke

Készítette: Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága – 2011. május 31.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:

A HÜB 182/2011.(V.31.) sz. határozatában az alábbi szervezetek támogatását megszavazta: FTC Férfi Torna 
KFT.; FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit KFT ;Ferencvárosi Torna Club.

A Humán Ügyek Bizotttsága 5.000.000 millió Ft összeggel javasolja támogatni az FTC Kosárlabda Alapítványt.
Az alapítványok támogatása a Képviselő-testületi át nem ruházható jogköre.



Tárgy:  A  sport  utánpótlás 
nevelés  támogatására 
beérkezett  pályázatok 
elbírálása.         

                    
Tisztelt Képviselő Testület!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 6-ai  
ülésén tárgyalta a „sportról és annak támogatási rendszeréről” szóló, 25/2009.(XII. 04.). számú helyi  
rendelet módosítását. Ennek fontos eleme a „sportoló nemzet” támogatása érdekében az utánpótlás 
nevelés kiemelt segítése és dotálása. E cél elérése érdekében a Humán Ügyek Bizottsága a 127/2011. 
(IV. 19.) sz. határozatában a 12/2011.(IV. 11.) számú rendelet 6. § (3), valamint a 9. § (1) bekezdései 
alapján a kerületi sport utánpótlás nevelés támogatására pályázatot hirdetett.
A pályázat célja a „sportoló nemzet” koncepció fontos és kiemelt elemének, az utánpótlás nevelés 
elősegítésének ösztönzése volt.
A Pályázat  kihirdetésének időpontja  2011.  április  28-a,  a pályázati  anyagok beérkezési  határideje 
pedig 2011. május 19-e volt.
A meghirdetett határidőig 4 pályamű érkezett, melynek összegzése az alábbi táblázatban olvasható:

Egyesület/szakosztály neve Pályázati célkitűzések
1.

FTC Férfi Torna KFT.

Igényelt támogatás: 3.000.000 Ft ;
- cca. 60 fő igazolt versenyző;  - „Bukfenc Akadémia” feltételeinek megteremtése;
- egészségügyi háttér biztosítása; - személyi felszerelések biztosítása;
- edzőtáborok; - versenyeztetés.

2.
FTC Vízilabda Utánpótlás 

Nonprofit KFT.

Igényelt támogatás: nincs megjelölt összeg a pályázati anyagban;
- 18 fő igazolt kerületi érintettségű játékos;
- sportfelszerelések beszerzése;  - nevezési és rendezési díjak biztosítása.

3.
FTC Kosárlabda Alapítvány

Igényelt támogatás: 8.000.000 Ft;
- akadémiai rendszer és sportosztályok kialakítása;
- „karitasz” létrehozása a hátrányos helyzetű sportolok segítésére;
- felkészült szakmai gárda+szakmai program;

4.
Ferencvárosi Torna Club

Igényelt támogatás: 20.000.000-Ft;
- kiemelten támogatandó: a birkózás, a kajak-kenu, a kosárlabda, a teke, a torna és a labdarúgás 
utánpótlás nevelés területe.

A HÜB 182/2011.(V.31.)  sz.  határozatában az  alábbi  szervezetek támogatását  megszavazta:  FTC 
Férfi Torna KFT.; FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit KFT ;Ferencvárosi Torna Club.

A Humán Ügyek Bizotttsága 5.000.000 millió Ft összeggel javasolja támogatni az FTC Kosárlabda 
Alapítványt.
Az alapítványok támogatása a Képviselő-testületi át nem ruházható jogköre.

Budapest, 2011. június 8.
Illyés Miklós s.k.

bizottsági elnök

Határozati javaslat:
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Sz-
…………../2011.  sz.  előterjesztés  alapján  a  kerületi  sport  utánpótlás  nevelés  támogatására 
szolgáló,  3622. számú költségvetési sorról az FTC Kosárlabda Alapítványt 5 millió Ft összeggel 
támogatja és felkéri a Polgármester Urat a vonatkozó támogatási szerződés aláírására.

Egyesület/szakosztály neve  megítélt támogatási összeg
FTC Kosárlabda Alapítvány

Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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