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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt testületi ülésen nem engedtem Nagy Roland Képviselő Úrnak a
sportszervezetek támogatását érintő előterjesztését tárgyalni, melynek oka, hogy a
Pénzügyi Iroda vezetőjével nem egyeztetett az előterjesztésben foglaltak pénzügyi
fedezetéről.
A dombóvári sportszervezetek támogatásával kapcsolatban a 2013. évben több
nehézséggel és kihívással kellett és kell szembenéznie Dombóvár Város
Önkormányzatának és az egyesületeknek egyaránt. Hosszadalmas viták előzték meg az
idei évi sportkeret felosztását, mely a rendelkezésre álló sportkeret összegének
növelésével, valamint a megemelt támogatási összeg biztosításához szükséges forrás
kijelölésével és elfogadásával indokolható meg.
Már korábban is hangsúlyoztuk és felhívtuk a figyelmet arra, hogy az előző évektől
eltérően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány
nem tervezhető, valamint a 111. § (2) bekezdés alapján az önként vállalt feladatok
ellátása nem veszélyeztetheti az önkormányzatok kötelező feladatainak elvégzését. A
város 2013. évi költségvetését a fentiek ismeretében kellett meghatározni és
összeállítani, s az ezzel kapcsolatban elfogadott 16/2013. (III. 27). önkormányzati
rendelet 9. § (6) bekezdése ennek érdekében szabott korlátot a civil- és
sporttámogatások kifizetésére. A civil szervezetek esetében a korlátozó rendelkezés a
204/2013 (V.30.) Kt. határozattal feloldásra került, ami azzal magyarázható, hogy a
civil szervezetek támogatására elkülönített éves keretösszeg mértéke mindössze 3
millió forint, míg a sportszervezetek támogatására elkülönített összeg 31,4 millió
forint.
A 2013. évi költségvetés elfogadásakor olyan tételek is beszámításba kerültek a
bevételi oldalon, melyek idei évi megérkezése megkérdőjelezhető. Az Önkormányzat
több pályázatot is benyújtott, melyek támogatása esetén a hiányzó bevétel pótlása
biztosított lenne. A pályázatok eredménye még nem ismert, így jelenleg a
sporttámogatási keret feloldására a finanszírozás nem áll rendelkezésre. Több
sportszervezet is megkeresett, hogy a folyamatos működést, illetve a versenyeken
történő részvételt lehetővé tevő fedezet zárolását oldja fel a Képviselő-testület.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a kifizetési korlát fenntartásáról a
bizonytalan időpontban befolyó bevételek miatt, vagy a sportszervezetek kérését
méltányolva határozzon a második félévi részlet folyósításáról.

Határozati javaslat
A) alternatíva
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek
támogatására elkülönített összeg esetében az 50%-os kifizetési korlátot továbbra is
fenntartja, mindaddig, míg a 2013. évi tervezett bevételek vagy egyéb forrás nem áll
rendelkezésre.
B) alternatíva
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul
a
sportszervezetek támogatására elkülönített keret teljes összegének folyósításához,
valamint a támogatási szerződések módosításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések
módosítására és aláírására.
Határidő: 2013. október 31. – sporttámogatási szerződések módosítása
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság

Szabó Loránd
polgármester

