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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 28-i 
ülésén a költségvetési koncepció elfogadásáról 510/2006. (XI. 28.) kt határozattal döntött.  
 
A koncepció - többek között tartalmazza - az 587 és 588/2004. (XI. 16.) Kt határozatokkal 
jóváhagyott sportcélú támogatások csökkentésére vonatkozó javaslatot.  
Az elfogadott koncepció értelmében a Csepel SC Alapítvány részére nyújtott támogatás 2007-
ben 32,5 millió forint, a kerületi sportegyesületek részére a 2007. évi támogatás éves 
költségvetés eredeti bevételi főösszegének hiánnyal, TB-vel, saját intézményi bevétellel átvett 
pénzeszközzel, egyéb sajátos bevétellel, fejlesztési hitellel, a felhalmozás és tőkejellegű 
bevétel nagyságával csökkentett része 0,1 %-a. 
 
Az elfogadott koncepció alapján kérem a rendelet módosítására vonatkozó javaslatom 
támogatását, illetve a Csepel SC Alapítvánnyal kötött megállapodás módosításához 
szükséges, külön határozati javaslatban megfogalmazott testületi felhatalmazást. 
 
 
 
Budapest, 2007. február 1. 
 
 
        Tóth Mihály 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
1.) 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
testneveléssel- és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység 
támogatásáról szóló 7/2004. (III. 2.) Kt rendelet módosítására a rendelettervezet szövegét 
elfogadja. 
 
Felelős: Tóth Mihály 
              polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:     azonnal 
                végrehajtásra:  azonnal 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 
 
 
RENDELETALKOTÁS 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület a testneveléssel- és sporttal 
kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló 7/2004. 
(III. 2.) Kt rendelet módosítására rendeletét megalkotja. 
 
A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges. 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
2.) 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Csepel SC Alapítvánnyal kötött (17-284/2005. számon nyilvántartott, 2005. 
januárjában aláírt) Együttműködési megállapodás - önkormányzati támogatás mértékének 
csökkentése miatti - módosítását írja alá. 
 
Felelős:     Tóth Mihály 
                  polgármester 

a végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes 
     ágazatvezető 
 
Határidő: elfogadásra:     azonnal 
                végrehajtásra:  2007. március 16. 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 



 
 

RENDELETTERVEZET
a testneveléssel- és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és 

sporttevékenység támogatásáról szóló 
7/2004. (III. 2.) Kt rendelet módosítására 

 
1.§ 

 
A Rendelet 11. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„11. § (5) Az Önkormányzat évente a mindenkori éves költségvetés eredeti bevételi 
főösszegének hiánnyal, TB-vel, saját intézményi bevétellel átvett pénzeszközzel, 
egyéb sajátos bevétellel, fejlesztési hitellel, a felhalmozás és tőkejellegű bevétel 
nagyságával csökkentett része 0,1 %-ával támogatja a kerület sportegyesületeit. A 
Csepel SC Alapítvány támogatását Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
az éves költségvetési rendeletében határozza meg.” 

 
2. § 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a Rendelet módosításokkal nem érintett részei 
változatlanul hatályban maradnak. 
 
 
 
 T ó t h   Mihály     Dr.  S z e l e s  Gábor 
 polgármester       jegyző 
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