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A Dombóvári Futball Club elnöke, Právics Attila kérelemmel fordult Dombóvár Város
Önkormányzatához, melyben 2014. év első négy hónapjára 3 millió forint előleg
biztosítását kéri az Egyesület 2014. évi sporttámogatási kerete terhére.
A működés folyamatos fenntartása érdekében az Egyesület részére nélkülözhetetlen a
támogatási előleg folyósítása, ugyanis az összeg nélkül az Egyesület tevékenysége
ellehetetlenülne. A Club a meglévő tartozásállományát tovább növelni nem tudja,
amennyiben az Önkormányzattól nem érkezik támogatás, abban az esetben a
sportszervezet a tavaszra bezárhatja kapuit. A támogatási előleg a működési költségek
finanszírozására, többek között közüzemi számlák, pályamunkások és ügyintézői bérés járulékköltségek, valamint a pályafenntartással és a bajnokságok lebonyolításával
kapcsolatban felmerült egyéb költségek fedezetéül szolgálna. Bár az Egyesületnek
származik bevétele a látvány-csapatsport támogatásból, azonban az említett támogatás
nem fordítható létesítmény fenntartásra, épületek, gépek állagmegóvására,
karbantartására, javítására, valamint a felnőtt csapat bajnokságával, felkészülésével
kapcsolatos nevezési, utazási és egyéb kiadásokra. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a
Tao-s támogatás rendeltetésszerű felhasználásához meghatározott összegű önrésznek
is rendelkezésre kell állnia, melyet önkormányzati támogatása nélkül az Egyesület
nem képes biztosítani.
Mivel az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete még nem került elfogadásra,
s várhatóan ez év márciusánál előbb a sporttámogatási keret felosztására sem kerül sor,
ezért javaslom előleg biztosítását az Egyesület részére a működőképesség fenntartása
érdekében.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési
rendeletének elfogadásáig a Dombóvári Futball Club részére - működőképességének
fenntartása érdekében – a 2014. évi sporttámogatási kerete terhére 3 millió forint
támogatási előleget biztosít és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
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