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          Iktató szám: 89/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2022. március 25-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület kérelmének 

támogatására 
 
Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 

Készítette:    Polgármesteri Kabinet 

     

Előzetesen tárgyalja:   - 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Tóth Tamás s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

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.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület képviseletében Katona Zoltán kérelemmel kereste meg 

az Önkormányzatot.  

Az Egyesület a háború sújtotta Ukrajnából szeretne vendégül látni 20-25 fiatal (fiatal és 

gyermekkorú) kosárlabdázót és edzőiket. Terveik szerint a résztvevőknek Magyarországon 

szállást, teljes ellátást és gyermekprogramokat valamint folyamatos sportolási lehetőséget és a 

korosztályuknak megfelelő edzőpartnereket biztosítanának. Így a hagyományos 

edzőtáboroktól ugyan részben eltérő programokkal, de alapvetően a rendszeres sportolással 

segítenének feldolgozni vagy legalábbis enyhíteni a gyermekek traumáit. 

Az egy-két hetes program becsült költsége 3.000.000 Ft, amelyet a Ferencvárosi Kosárlabda 

Egyesület saját erőforrásaiból képtelen fedezni. Az Egyesület képviselője ezért, további 

támogatok bevonása mellett, önkormányzatunktól kér 1.200.000 Ft támogatást. 

Javaslom a fenti kérelem támogatását, melynek költségvetési fedezetéül, az önkormányzat 

2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 3412. sorszámú 

„Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzata biztosít fedezetet. 

 

Budapest, 2022. március 22. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

     polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság hatáskörét eseti jelleggel 

magához vonja és az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) 

önkormányzati rendelet 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű 

költségvetési előirányzaton belül az „Egyedi kérelmek” feladat terhére, a Ferencvárosi 

Kosárlabda Egyesület részére 1.200.000,- forint támogatást nyújt, ukrajnai kosárlabdázó 

sportolók magyarországi tartózkodási költségeinek támogatására és felkéri a polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő:  2022. március 25. 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

 


