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Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Právics Attila, elnök

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
A várható támogatási összegből előleg folyósítását nem javaslom az alábbiak miatt:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 37.§-a alapján vizsgálni kell,
hogy a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított-e
- az előző évtől eltérően az önkormányzat az állami támogatás első részletét január
első napján nem kapta meg, január utolsó munkanapján a tárgyévi előirányzat 5%át utalják, mely nem elegendő a munkabérek kifizetésére sem
- a február havi finanszírozásból levonják az előző év december havi munkabért és
járulékát
- helyi adók befizetése 2013. március közepétől várható
- az adósságátvállalás határideje 2013. június 28., az addig esedékes
hiteltörlesztéseknek és kamatfizetésnek eleget kell tenni
- a folyószámla hitel keret csaknem teljes mértékben kihasznált
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
A Városgazdálkodási Iroda vezetőjének véleményével egyetértek.
dr. Szabó Péter
jegyzői feladatokat ellátó Városfejlesztési Iroda vezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvári Futball Club elnöke, Právics Attila 2013. január 10-én kelt levelében
azzal a kéréssel fordult Dombóvár Város Önkormányzatához, hogy január, február,
március, április hónapban havi 1. 000. 000.- Ft rendkívüli támogatásban részesítse az
Egyesületet. A támogatást előlegként, a 2013. évi sporttámogatási keretük terhére
kérik.
Az előleg a működési költségek finanszírozására, többek között közüzemi számlák,
pályamunkások és ügyintézői bér- és járulékköltségek, valamint a pályafenntartással és
a bajnokságok lebonyolításával kapcsolatban felmerült egyéb költségek fedezetéül
szolgálna. A kérelem elutasítása esetén az Egyesület tevékenysége ellehetetlenülne,
annak ellenére, hogy a látvány-csapatsport támogatására fordítható Tao-s felajánlások
révén folytak be a Clubhoz bevételek. Problémát jelent, hogy 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
látvány-csapatsport támogatás rendeltetésszerű felhasználásához meghatározott
összegű önrésznek is rendelkezésre kell állnia, melyet Dombóvár Város
Önkormányzatának támogatása nélkül az Egyesület nem tud biztosítani.
Mivel a város 2013. évi költségvetési rendelete még nem került elfogadásra, ezért nem
tudni, hogy az idei évben mekkora keret áll majd rendelkezésre a sportszervezetek
támogatására. Ennek fényében javaslom, hogy egyelőre csupán január és február
hónapra folyósítsunk támogatást, melynek mértéke havi 700. 000 forint lenne.
A fent leírtakat figyelembe véve kérem a tisztelt Képviselő-testületet támogassa a
határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési
rendeletének elfogadásáig a Dombóvári Futball Club részére - működőképességének
fenntartása érdekében - a 2013. évi költségvetés terhére január és február hónapokra
700-700 ezer Ft támogatási előleget biztosít és felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Szabó Loránd
polgármester

