
Meghívó szerinti napirendi pont: Elfogadott napirendi pont:

Cím: Javaslat az FTC-vel kötött Együttműködési Megállapodás módosítására  

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Zentai Oszkár Humánszolgáltatási Bizottság 
elnöke
A testületi ülés időpontja: 2010. november 3.
Az előterjesztés előkészítője és leírója: Polgármesteri Titkárság
A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.
Melléklet: 3 db.+ fényképek

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  136/2010.  (V.  05.) sz.  határozata 
értelmében  együttműködési  megállapodást  kötött  a  Ferencvárosi  Torna  Clubbal,  melynek 
értelmében  -  többek  között  -  a  józsefvárosi  gyermekek  ingyenesen  járhatnak 
szivacskézilabda-edzésre,  térítésmentesen  vehettek  részt  a  Fradi  által  szervezett  1  hetes 
kézilabdatáborban, a kézilabda szakosztály bajnoki - és kupa mérkőzésein 25 db. ingyen jegy 
áll a kerületi iskolás gyermekek rendelkezésére.

Az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy a Fradi részéről – a megállapodás keretében – 
történt  vállalások  eddig  mind  eredményesek  és  a  józsefvárosi  gyermekek  szempontjából 
hasznosak voltak. Az ingyenes kézilabdatábornak nagy sikere volt az iskolások körében, a kis 
sportolók ízelítőt kaptak a profi kézilabdások mindennapjaiból, a klub családias hangulatából 
és  szellemiségéből.  A  tábori  képzésekbe  bevonták  az  országos  szinten  ismert  és  elismert 
utánpótlás  edzőket,  akik  főként  játékos  jellegű,  a  kisebb  gyerekek  számára  is  élvezhető 
foglalkozásokat tartottak. A gyermekek a felnőtt női kézilabda csapat edzéseibe is betekintést 
nyerhettek, a tábor utolsó napján pedig Kökény Beatrix, a klub világhírű kézilabdázója fradis 
ajándékokkal  lepte  meg  a  résztvevő  gyerekeket,  akik  egyöntetűen  azt  nyilatkozták,  hogy 
jövőre újra szívesen táboroznának a Fradival.

Az ősszel megkezdődtek négy kerületi iskolában az I. és II. osztályosok számára az ingyenes 
szivacskézilabda edzések, melyekhez szükséges tárgyi eszközöket az FTC biztosítja, valamint 
folyamatos  szakmai  továbbképzést  tart  a  testnevelőknek és  az  egyesület  szivacskézilabdát 
tanító edzőinek. A gyermekek rendkívül élvezik ezt az újfajta sportolási lehetőséget, Fiedler 
Erika szakmai irányítása alatt vegyes – fiú, lány – csapatban folynak az edzések.

Ősszel  megkezdődtek  a  bajnoki-  és  kupamérkőzések,  így  –  az  együttműködési 
megállapodásba foglaltak szerint – a VIII. kerületi iskolások közül 25-en ingyen látogathatják 
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a  mérkőzéseket,  ami  rendkívüli  népszerűségnek  örvend  a  kézilabda  sportot  kedvelő 
gyermekek körében.   
A  fentebb  leírtak  bizonyítják,  hogy az  Önkormányzat  minden  lehetséges  eszközével  arra 
törekedett és törekszik folyamatosan, hogy a kerületi  gyermekeknek minél több lehetősége 
legyen  ingyenesen  és  megfelelő  szakmai  irányítás  alatt  sportolni.  A  20/2002.  (V.24.)  sz. 
önkormányzati  rendelet  1.  §  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  Józsefváros  Önkormányzata  
összhangban a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. §-ában foglaltakkal, lehetőségeihez  
mérten mindent elkövet, hogy a közigazgatási területén lakók a rendszeres testedzéshez való  
jogukat  minél  szélesebb  körben  gyakorolhassák. A  4.  §  (1)  bekezdése  értelmében  Az 
önkormányzat a törvények rendelkezéseivel összhangban a helyi sporttevékenység működése  
érdekében hangsúlyos feladatának tekinti, és lehetőségeihez mérten támogatja többek között a 

- a lakosság mind szélesebb rétegének ösztönzését a sportolásra, a rekreáció és az  
egészségmegőrzés céljából,
- az egészséges, mozgás gazdag életmód iránti igény felkeltését, az egészségmegőrzés  
fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást,
-  a  hátrányos  helyzetűek,  a  nők,  valamint  a  családok  sportolási  lehetőségeinek  
támogatását, fejlesztését.

Ennek szellemében úgy gondoljuk, hogy a józsefvárosi iskolások sportolási lehetőségeinek 
megteremtésén túl a felnőtt  korú lakosságot is rá kell  venni a rendszeres testedzésre, az ő 
számukra  is  lehetőséget  kell  biztosítani,  hogy azoknak  a  felnőtteknek  is  legyen  esélye  a 
sportolásra, az igényes szabadidő-eltöltésre, akik eddig anyagi okok miatt nem engedhették 
meg maguknak. 

Mindezekre  tekintettel  indokoltnak  találjuk  a  2010.05.12-én  kötött  Együttműködési 
Megállapodást  módosítani,  és  a  kerületi  felnőtt  lakosság  részére  is  ingyenes  sportolási 
lehetőséget,  valamint  igényes  szabadidős  tevékenységet  biztosítani.  A  javasolt  módosítás 
szerint  a  hátrányos  helyzetű  józsefvárosiak,  a  nők  és  a  családok  térítésmentesen 
sportolhatnának  a  Népligeti  Sportcentrumban,  kizárólag  a  számukra  megtartott  nyilvános 
edzéseken vehetnének részt  az atlétika,  a birkózás,  a curling,  a futsal,  a kerékpár,  a sport 
akrobatika, a teke, a torna, az úszás és a kézilabda szakosztály szervezésében. A módosítás 
értelmében az FTC öt szakosztályának mérkőzésein 20 db ingyenjegy állna a józsefvárosi 
felnőtt lakosság és a családok rendelkezésére, igényes kikapcsolódási lehetőséget biztosítva 
ezzel  a  sportkedvelő  lakosok  számára.  A  hivatkozott  rendeletben  meghatározott,  fentebb 
felsorolt  önkormányzati  feladatok  teljesítésében  nagy  segítséget  nyújtana  az 
Önkormányzatnak,  hogy az  FTC az  Együttműködési  Megállapodás  módosításának  keretei 
között a rendeletben meghatározott feladatok ellátásának jelentős részét vállalná. 

A hivatkozott rendelet 5. § (1) bek. b) pontja szerint Az önkormányzat a testnevelés és sport  
feladatai ellátása érdekében a kerületben tevékenységet kifejtő sportszervezeteket támogat. 

A képviselő-testület  a  136/2010.(V.05.)  számú  határozata  alapján  az  FTC Kézilabdasport 
Nonprofit  Kft.-nek 380 napos elszámolási  határidővel  10.000,0 e Ft  támogatást  biztosított 
utánpótlás-nevelés költségeire.
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Indokoltnak találom az Együttműködési Megállapodás részét képező új támogatási szerződést 
kötni, melynek értelmében az Önkormányzat 20 millió forint támogatást nyújtana az FTC Női 
Kézilabdasport  Nonprofit  Kft.  működési  finanszírozásához.  A  támogatás  mindenképpen 
hosszú távú befektetésként  értelmezhető,  hiszen a  fentebb felsorolt  ingyenes  sportolási  és 
szabadidős  lehetőségek  következtében  remélhetőleg  a  józsefvárosi  lakosság  többször  és 
szívesebben fog sportolni járni, ami hosszabb távon szemlélet-és életmódváltozást jelenthet, 
összességében egészségesebb embereket, hosszabb élettartamokat eredményezhet.

Az  újabb  20.000,0  e  Ft-os  támogatás  költségvetési  fedezetéül  az  alábbiak  kerülnének 
megjelölésre:

• Volskbank szerződésében vállalt és átutalt támogatási összeget            11.076,2 e Ft
• Működési céltartalék városfejlesztési egyéb feladatok előirányzatából    8.923,8 e Ft

Mindezeken felül a módosított  Együttműködési Megállapodás értelmében az FTC vállalja, 
hogy minden lehetséges fórumon népszerűsíti Józsefvárost, a kerületi iskolákat és az Orczy-
kertet, öregbítve ezzel hírnevünket, javítva megítélésünket, fővárosi és országos szinten is.

Összefoglalva a Józsefvárosi Önkormányzat vállalásaiban és döntéseiben fontos szerepet kell, 
hogy játsszon az egészséges életmóddal,  a sporttal  kapcsolatos  tevékenységek támogatása, 
minden  lehetséges  módon  növelni  kell  a  kerületi  gyermekek  és  felnőttek  sportolási 
lehetőségeit,  esélyt  kell  teremteni  számukra  az  igényes  és  egészséges  szabadidős 
tevékenységekhez.

A fentebb leírtakat elősegítendő és az eddigi sikeres együttműködésre tekintettel javasoljuk a 
Ferencvárosi  Torna  Clubbal  és  az  FTC  Női  Kézilabdasport  Nonprofit  Kft.-vel  kötött 
Együttműködési  Megállapodás  módosítását,  valamint  az  annak  mellékletét  képező 
Támogatási szerződés megkötését. 

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező, a Ferencvárosi Torna Clubbal és az FTC Női 
Kézilabdasport Nonprofit Kft.-vel kötött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
(a  változások  dőlt  betűvel  jelöltek)  együttműködési  megállapodást  és  annak 
mellékletét képező 2. számú 20.000,0 e Ft támogatási összeget tartalmazó szerződést.

2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti együttműködési megállapodás és támogatási 
szerződés aláírására.
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3. az 1. pontban meghatározott támogatás önként vállalt feladatnak minősül, a támogatási 
összeg biztosítása érdekében

a./  az  önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  bevételi  11706-02 cím működésre 
átvett pénzeszköz előirányzatát  11.076,2 e Ft-tal megemeli a Volskbank támogatása 
címén.

b./  az  önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-01  címen  belül  a 
városfejlesztési egyéb feladatok céltartalék előirányzatát 8.923,8 e Ft-tal csökkenti.

c./ az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11105 cím működésre átadott 
pénzeszköz előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli.

4. felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Együttműködési  Megállapodás  2.,  8.  és  10.  pontjában  meghatározott 
sporttevékenységeken való részvételi lehetőségek feltételrendszerét dolgozza ki, és az 
erre vonatkozó előterjesztést jóváhagyás céljából a Humánszolgáltatási Bizottság felé 
terjessze elő.

5. felkéri a Polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól 
szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: 1-3. pont és 5. pont: Polgármester
4. pont: Jegyző

Határidő:1.- 3. pontban foglaltak: azonnal
               4. pontban foglaltak: a Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december havi  
első ülése

5.  pontban  foglaltak:  az  Önkormányzat  költségvetésének  következő 
módosítása 

Budapest, 2010. október 27.

        Dr. Kocsis Máté                         Zentai Oszkár
           Polgármester                                                 Humánszolgáltatási Bizottság elnöke

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

dr. Mészár Erika
 a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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