21. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 31-i rendes ülésére

Tárgy:

A Dombóvári Sportiskola Egyesület további támogatására vonatkozó
javaslat

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Polgármesteri Titkárság

Tárgyalta:

Humán Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az augusztusi rendkívüli ülésen már szerepelt a Dombóvári Sportiskola Egyesület
Úszószakosztálya számára az uszodahasználati költségeinek finanszírozásához
biztosított támogatási összeg felülvizsgálata. Akkor a Képviselő-testület a 276/2013.
(VIII. 26.) határozata értelmében a döntést az októberi rendes ülésre napolta el. Ennek
oka, hogy időközben az Egyesületből kivált sportolókból megalakult a Dombóvári
Úszó Egyesület, melynek bírósági bejegyzése még feltehetően folyamatban van,
ugyanis az Egyesülettől ennek megtörténtéről tájékoztatás ez idáig nem érkezett.
Az augusztusi ülésre beterjesztett előterjesztésben tájékoztatást nyújtottam az
Egyesület részére nyújtott támogatási összeg felhasználásának akkori állásáról. Az II.
félévre maradt 4 millió forint felhasználása jelenleg a következőképpen alakul:
Júniusi számla maradványösszege: 852.621 Ft
Július: 905.256 Ft

Augusztus: szünet
Szeptember: 895.541 Ft

Az Egyesülettől bekértük a szeptemberi hónapban edzésen résztvevő sportolók
jelenléti ívét, melyből kiderül, hogy az átalakulást követően 96 fő maradt a kb. 120 fős
létszámból. Ez azonban nem jelent oly mértékű létszámcsökkenést, mely a kiadási
tételeken jelentősen változtatna, melyet a szeptemberi számla összege is megerősít.
A fenti számokból jól látható, hogy a fennmaradó 3 hónapra (október-novemberdecember) a 4 millió forintból 1.346.582 Ft maradt. Ha a hátralévő 3 hónapra a
szeptemberihez hasonló létszámmal és összeggel (≈ 900.000 Ft) számolunk, akkor
ahhoz, hogy az Egyesület az év végéig finanszírozni tudja sportolói uszodahasználati
költségeit további 1.400.000 Ft-ra biztosítására volna szükség.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2013. évi
költségvetésében
a
Dombóvári Sportiskola
Egyesület
Úszószakosztálya
uszodahasználati költségeinek finanszírozásához - a 2013. évre megítélt 10 millió
forinton felül - további 1.400.000 forinttal járul hozzá a ………………… jogcímkód
terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés
tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2013. november 15. – támogatási szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság
Szabó Loránd
polgármester

