Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Humán Ügyek Bizottsága

Jegyzőkönyv
amely készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 10-én
15 órakor megtartott 3. nyílt rendkívüli üléséről

Helyszín:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Jelen vannak:
Illyés Miklós - elnök
Kállay Gáborné - tag
Zombory Miklós - tag
Mészáros László - külsős tag
Nikodém Lajos - külsős tag
Torzsa Sándor - külsős tag
Hivatal részéről:
Dr. Horváth Péter - irodavezető
Tamás Beáta - irodavezető
Hajdu Erika - jegyzői referens
Mezey István - tanácsnok
Meghívottak:
FTC Kosárlabda – Eperjessy Márton

Illyés Miklós: Köszöntöm a megjelenteket. A bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
Napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
HÜB.34/2011. (II.10.) sz.
Határozat
Napirend:
1/ Sport Alap 2010. évi támogatás elszámolása (Ferencváros Szabadidős SE és FTC Kosárlabda
Utánpótlás-nevelés Nonprofit Kft.)
Sz-73/2011 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós bizottság elnöke
2/ Z Kérelem elbírálása (hatósági ügy)
Sz-74/2011 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós bizottság elnöke

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban részt vett 6 tag.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1/ Sport Alap 2010. évi támogatás elszámolása (Ferencváros Szabadidős SE és FTC Kosárlabda
Utánpótlás-nevelés Nonprofit Kft.)
Sz-73/2011 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós bizottság elnöke
Illyés Miklós: Két szakosztály küldte meg az éves beszámolóját. Azzal indokolnám a rendkívüli ülést,
hogy az egyesületeink is költségvetés tervezési időszakában vannak, tehát minden nap számít. Ilyen
szempontból a beszámoló elfogadása egy elég fontos, főleg egy ilyen 4 éves terv esetében.
Zombory Miklós: Az önkormányzat részéről a sporteseményeken volt- e kint valaki? A Pénzügyi Iroda
követte-e az elszámolásokat?
Völgyesi Attila: A rendezvényeken az Oktatási- és Kulturális- és Sport Iroda részéről többször jelen
voltam. Főleg a hétvégi, családi jellegű programokon. Amikor ott voltam, akkor Keszler Katalin volt az,
aki edzéseket tartott a gyerekek részére. Ezek szerintem nagyon jó hangulatúak voltak és sokaknak
tudom ajánlani. Főleg az óvodásoknak, amikor szivacskézilabdáznak és ismerkednek a sportággal. Ez
egy nagyon kellemes hangulatú program és nagyon jól fogadják a szülők is. A kosárlabdánál egy kicsit
már más a szituáció, mert ott komolyabb bajnoksági rendszerben vesznek részt a gyerekek. A két iskola
ahol a kosárlabda működik a Bakáts téri Általános Iskola, illetve a Weöres Sándor Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola. Itt rendszeresen tartanak edzéseket a testnevelő tanárok. Nagyon
szívesen járnak kosárlabdaedzésekre a gyerekek. Mind a két elszámolást átvittem a Pénzügyi Irodára,
ahol Farkas Erika áttekintette ezeket a számlákat, és szabályosnak találta. Az előterjesztésben lehet
látni egy rövid táblázatot, ahol a kitűzött célokat és az elvégzett feladatokat próbáltam összehasonlítani.
Úgy érzem, hogy ezek megvalósultak és a számlák is ennek tükrében készültek el. Az elszámolások
nálam vannak, ha valaki szeretne beletekinteni, megteheti.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozza:
HÜB.35/2011. (II.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága a
Ferencvárosi Szabadidős SE és az FTC Kosárlabda Utánpótlás-nevelés Nonprofit Kft. 2010. évi Sport
Alap támogatásnak pénzügyi- és szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Illyés Miklós bizottság elnöke
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban részt vett 6 tag.)
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom.
k.m.f.
Illyés Miklós
elnök
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