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Tisztelt Képviselő-testület!
A sportszervezetek számára minden év elején jelentős problémát jelent az
önkormányzati finanszírozás elmaradása, ugyanis a város költségvetésének tárgyalása
februárban esedékes, és annak elfogadásáig a finanszírozás szünetel. A legtöbb
egyesület működése az önkormányzat támogatása nélkül nem biztosított, és ebben az
időszakban jelentős tartozásokat halmoznak fel, melyek az év folyamán csak tovább
gyűrűznek.
A tavalyi évben bevezetésre került, hogy a város aktuális költségvetésének elfogadásáig
a szűkös anyagi helyzetben lévő sportszervezetek a következő évi támogatási keretük
terhére előlegben részesüljenek. A Képviselő-testület 490/2016. (XII. 15.) határozata
értelmében tavaly 6 egyesület (Dombóvári Sportiskola Egyesület, Dombóvári Úszó
Egyesület, Dombóvári Spartacus Szövetkezeti SE, Dombóvári Futball Club, Dombóvári
Boxklub, DOVASE) élt a lehetőséggel, ami indokolja, hogy az idei évben is biztosítsuk
a támogatás e formáját.
A fentiekre való tekintettel az előző évben kigondolt metódus alapján javaslom, hogy a
2018. évi sporttámogatási keret terhére Dombóvár Város Önkormányzata ismét
nyújtson lehetőséget támogatási előleg igénylésére a sportszervezetek részére. Erre a
2017. évi sportkeret (sportszervezetek támogatása 16.500.000 Ft és az úszóegyesületek
támogatása 1.999.990 millió Ft, valamint a két úszóegyesület számára további 50-50
ezer Ft a sportrendezvény naptárban szereplő programjaik szervezésére) 2/12-ed részét
javaslom elkülöníteni, mely 3.100.000 Ft. Ez az összeg február és március hónapokban
áll rendelkezésre azon egyesületek részére, melyek kérelem formájában 2018. január
15-ig jelzik igényüket.
Az egyesületek az előleg mértékének meghatározásánál csak a 2017. évben számukra
megítélt támogatási összeg 2/12-ed részének megfelelő összeghatárig nyújthatnak be
igényt, az összeg 1/12-ed részének kifizetése februárban, 1/12-ed része pedig március
hónapban lesz esedékes.
Az előleg a működési költségek finanszírozására szolgál, mint:
- versenyeztetési, nevezési díj, versenybírói díj,
- sportolók utaztatása, szállásdíja,
- edzői juttatások kifizetése,
- terembérleti költségek (amennyiben releváns),
- közüzemi költségek (amennyiben releváns).
A fent leírtakat figyelembe véve kérem a tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a
határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
sportszervezetek részére támogatási előleg biztosításáról
a 2018. évi sportkeret terhére
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig a sportszervezetek részére
támogatási előleg kerüljön meghatározásra a 2018. évi sportkeret terhére,
melynek összege a 2017. évi sporttámogatási keret 2/12-ed része, azaz
3.100.000,- Ft.
2. A sportszervezetek a részükre 2017. évben megítélt sporttámogatási összeg 2/12ed részéig nyújthatnak be előlegkérelmet 2018. január 15. napjáig, melynek
pozitív elbírálását követően az összeg 1/12-ed része februárban és 1/12-ed része
márciusban kerül kifizetésre.
3. A Képviselő-testület előírja, hogy a sportszervezetek által igényelt előleg
felhasználása az alábbi működési költségek finanszírozására fordítható:
- versenyeztetési, nevezési díj, versenybírói díj,
- sportolók utaztatása, szállásdíja,
- edzői juttatások kifizetése,
- terembérleti költségek (amennyiben releváns),
- közüzemi költségek (amennyiben releváns).
4. A Képviselő-testület a sportszervezetek részéről beérkezett sporttámogatási
előleg iránti kérelmeket januári rendes ülésén bírálja el.
Határidő: 2018. január 15. – előleg iránti kérelem benyújtására
2018. januári rendes ülés – kérelmek elbírálására
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