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Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. március 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében a diáksportra, 
tömegsportra, tehetségek támogatására, sportegyesületek támogatására 15.260.000,- Ft előirányzatot hatá-
rozott meg. Ezen összegből a sportegyesületek támogatására szánt 13.360.000.- forintból a 2013. évi költ-
ségvetési rendelet értelmében 40%-ot lehet felhasználni az első félévben, azaz 5.344.000.- forintot. A 
sportszervezetek az előző évek gyakorlata alapján, a működésük érdekében az elmúlt három hónapban 
már felvették a tavalyi támogatási összegük részarányos 80%-át, így a fél évre jutó összeg több mint a 
felét felhasználták. Ezért az első féléves támogatás felborítása nem tűnik célszerűnek. A határozati javas-
latban szereplő összegek a tavalyi támogatás arányos csökkentéseit tartalmazzák. 
 

A társasági adó felajánlásának lehetőségével a látványsportágaink (labdarúgás, kézilabda, kosár-
labda) nagy lehetőséget kaptak arra, hogy komoly plusz bevételhez jussanak, de ez egyben egy nagyon 
komoly munkával is jár a részükről amellett, hogy önerőt is fel kell mutatni a pályázatukhoz.  

Mivel a Surman Box Club megkapta használatra a Korona utca 3. alatti ingatlant, célszerűnek tű-
nik a költségvetésben szereplő ökölvívó terem működtetésére feltüntetett bruttó 406.400,- forintot elosz-
tani a két sportszervezet között (BTE Ökölvívó Szo. – Surman BC). Az összeg felosztására tett javaslat a 
határozati javaslatban szerepel.  

A közpénzekből nyújtott támogatások fokozatosabb átláthatóságának megteremtését szolgálja a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt, mely alapján 
Békés Város Önkormányzata az általa nyújtott támogatásokkal kapcsolatos adatok közzétételét a jogsza-
bályban meghatározott feltételek mellett teljesíti az Belügyminisztérium felé, a Polgármesteri Hivatal 
útján. 

 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támo-
gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 53. § (1) bekezdése alapján az 
államháztartás alrendszereitől támogatási szerződés alapján költségvetési támogatási jogviszony jön létre. 
A támogatásban részesíteni kívánt szervezetekkel írásbeli szerződést kell kötni, azzal a feltétellel, hogy 
2012. december 31-ig kötelesek írásos tájékoztató megküldésével elszámolni a támogatás felhasználásá-
ról. Ennek elmaradása esetén az Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. 

 A Civil törvény 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját követően fő szabály szerint 
csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a 30. § (1) bekezdés szerint, a jóváha-
gyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő ötö-
dik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte, közzétette. 2013-tól ez a rendelkezés a 2013. évi költségvetési 
forrás terhére nyújtott támogatások esetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó szer-
vezetekre is vonatkozik.  

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.29.) rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati 
költségvetésből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási 
kötelezettséget ír elő a céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Amennyiben a 
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finanszírozott vagy támogatott szervezet vagy magánszemély előírt számadási kötelezettségének 2013. 
december 31-ig nem tesz eleget a kötelezettség teljesítéséig a finanszírozást, támogatást fel kell függesz-
teni. 

Előzőek, illetve az egyesületek által leadott beszámolók, igények alapján a sportszervezetek első féléves 
támogatására a határozati javaslatban szereplő összegeket javaslom. 

 
II.  Békés Város Képviselő-testülete 75/2012. (III. 29.) határozatával felkérte az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottságot, hogy dolgozza ki a 2013. évtől alkalmazandó, objektív ismérveken alapuló sportfi-
nanszírozási rendszert. E rendelkezéssel összhangban elkészült egy új sportfinanszírozási terv (1. sz. mel-
léklet), mely igyekszik a megváltozott körülmények között új alapokra helyezni az önkormányzati támo-
gatási rendszert: 

o Ösztönzi a sportszervezeteket a több lábra állásban (TAO-s és egyéb pályázati bevételek, tagdíjak, 
sportszolgáltatások, stb.). 

o A TAO bevételek serkentése érdekében megfontolandó kb. 2 főt foglalkoztatni / megbízni a TAO 
pályázatok koordinálásával kb. 2-3 hónapra. Munkabérük fedezete a TAO-s bevételek esetén el-
számolható 2% közreműködői költség lehet. Ezt a feladatot azon egyesületek esetében lehetne fel-
vállalni, akik nem saját hatáskörben kívánják begyűjteni a támogatást. 

o A városi sporttámogatásra pályázzanak az egyesületek. Ebben a pályázatban legyen nevesítve a te-
rem / pálya bérleti díja is. Ez gyakorlatilag a város által nyújtott működési támogatás lehetne. 

o Fontos, hogy legyen minden sportszervezetnek korrekt, éves költségvetése; számszerűsítve benne 
a társadalmi munka, a terem bérleti díj és minden egyéb ki nem fizetett dolgot. Ez által lehetne át-
láthatóvá tenni a támogatási rendszert.  

o A pályázatban az egyesület konkrétan jelölje meg, hogy milyen időtartamra kívánja igénybe venni 
a város sportlétesítményeit. 

o Abban az esetben, ha az Önkormányzat által működtetett sportlétesítmények finanszírozása városi 
támogatásból megoldott, akkor az így realizált TAO-ból befolyó terembérleti díj többletbevételt 
tesz lehetővé, ez az összeg alapja lehet a következő évi sporttámogatásnak.  

o Annak érdekében, hogy a TAO-s egyesületek ösztönözve legyenek a minél nagyobb bevétel eléré-
sében, az előző évben realizált TAO-s bevételük és terem / pálya bérleti díjuk befizetésének ará-
nya megjelenhet a következő évi támogatás során. 

o Szükséges lenne felkérni egy javaslattevő bizottságot, akik részletesen kidolgozzák a javaslatot és 
az esetleges pályázatot, valamint segítik és koordinálják a lebonyolítást. 

A fenti szempontok figyelembe vételével a mellékletben szereplő finanszírozási elveket fogalmaztuk 
meg, amely tervezet jóváhagyását kérjük.  
 
Az új sportfinanszírozási rendszer végleges változatát a Képviselő-testület 2013. májusi ülésére javasol-
juk kidolgozni, így a második félévi sporttevékenységek támogatása már e rendszer szerint történhetne.  
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  
 
Határozati javaslatok: 
 
1./ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2013. I. félévi támo-
gatását - Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költség-
vetéséről szóló rendeletében megállapított szabadidősport-tevékenység támogatása keret terhére - 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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SPORTSZERVEZET  
2013. I. félévi 

javaslat 
EFt-ban 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 1220 
BTE Ökölvívó Szakosztály 140 
BTE Súlyemelő Szakosztály 80 
BTE Sakk Szakosztály 140 
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 355 
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 360 
Békési Diákok Atlétikai Clubja 390 
Békési Kajak - Kenu Club 1100 
Békési Futball Club 1100 
Női Kézilabda Torna Egylet 210 
Linea Aerobik Klub 80 
Surman Box Club 165 

ÖSSZESEN: 5340 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek sze-
rint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról azzal, 
hogy a támogatottnak 2013. december 31-ig kell írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, 
amelynek elmaradása esetén - annak pótlásáig – az Önkormányzat minden további támogatást fel-
függeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott 
szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.  
2./ Békés Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a Sportléte-
sítmények működtetése, fejlesztése feladaton szereplő Ökölvívó terem működtetése soron szereplő 
bruttó 406.400.- Ft-ot az alábbiak szerint osztja meg a Békési Torna Egylet és a Surman Box Club 
között: a Békési Torna Egylet számára bruttó 254.000.- Ft, a Surman Box Club számára bruttó 
152400.- Ft, melyet a sportszervezetek az Önkormányzatnak kiállított számla alapján kaphatnak 
meg. 
3./ Békés Város Képviselő-testülete a határozat 1. számú mellékletét képező Sportfinanszírozási 
terv tervezetét jóváhagyja és felkéri polgármesterét, hogy a Sport Tanács közreműködésével a vég-
leges tervet dolgozza ki és a 2013. májusi ülésre terjessze a Képviselő-testület elé, azzal, hogy a 
2013. második félévi sporttámogatások elosztása a végleges Sportfinanszírozási terv alapján történ-
jen.  
 
Határid ő:  intézkedésre azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
  Mucsi András, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
  
Békés, 2013. március 19. 
 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
 
 

 



 
Békés Város Sportfinanszírozási rendszere 

(tervezet) 
 
Finanszírozási alapelvek: 
 

• Az Önkormányzat nem kizárólagos fenntartója a sportszervezeteknek, csak anyagi 
lehetőségeihez mérten támogatja azokat. 

• A sportegyesületek támogatására szánt összegből csak az a sportszervezet támogatható, 
amely legalább három éve működik és tagja az országos szakszövetségnek, illetve 
aktívan részt vesz az Önkormányzat által szervezett eseményeken. 

• A támogatás sportági pályázati úton történik (a Békési Torna Egylet szakosztályai külön-
külön). A pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság által felkért 
sportszakemberek bírálják el (Sport Tanács: 6 fő), véleményüket figyelembe véve a 
Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. 

o A Sport Tanács tagjai: 
� Békés Város Polgármestere vagy az általa megbízott személy, 
� az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egy tagja, 
� a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ által delegált szakember, 
� a városi sportreferens, 
� a támogatott csapatsportágak vezetőinek egy képviselője, 
� a támogatott egyéni sportágak vezetőinek egy képviselője. 

• A támogatási összeg folyósításának feltétele az előző évi támogatással történt 
szabályszerű elszámolás, melynek feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza. 

• Minden támogatottnak fel kell mutatnia legalább 30% önerőt (egyéb pályázati bevétel, 
tagdíj, szponzori támogatás, stb.). A sportszervezet éves költségvetésének az 
önkormányzati támogatás a 70%-nál nagyobb részét nem adhatja. 

• Csak az a sportszervezet támogatható, amely megfelelően tudja igazolni taglétszámát: 
o A befizetett tagdíj bevételi pénztárbizonylata, bankszámlakivonata alapján: 

taglétszám = (éves tagdíj bevétel) / (éves tagdíj összege). Ha egy sportágban 
vannak tagdíjkedvezményben részesülők, azt jelezni kell indokolással együtt. 

• Csak az a sportszervezet támogatható, melynek tagjainak legalább 60%-a utánpótlás 
korú, illetve legalább 60%-a békési lakos. Ennek igazolására a pályázat mellékleteként be 
kell nyújtani egy névsort, amely tartalmazza a tagdíjfizető tagok lakcímét, születési 
dátumát. 

• A sportegyesületek támogatásának magas százalékos aránya miatt minden támogatott 
sportszervezetnek törekednie kell arra, hogy rendszeres lehetőséget biztosítson a város 
lakosságának, hogy az adott sportágat szabadidős jelleggel űzze, ne csak 
versenysportolókkal működjön. 

• A csapatsportágaknál feltüntetett válogatott játékos után járó támogatási részt, 
amennyiben nincs egyik szervezetnek sem válogatottja, át kell csoportosítani a 
tagdíjfizetők után járó összeghez. 

• Az egyéni sportágaknál feltüntetett válogatott versenyző után járó támogatási részt, 
amennyiben nincs egyik szervezetnek sem ilyen, át kell csoportosítani a tagdíjfizetők 
után járó összeghez. 

• Jelenleg támogatandó sportszervezetek: 
o Csapatsportágak: 

� Békés és Vidéke ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 
� Békési Futball Club 



� Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 
� Békési TE Asztalitenisz Szakosztálya 
� Békési TE Sakk Szakosztálya 
� Női Kézilabda Torna Egylet 

o Egyéni sportágak: 
� Békési Diákok Atlétikai Clubja 
� Békési Kajak - Kenu Club 
� Békési TE Ökölvívó Szakosztálya 
� Békési TE Súlyemelő Szakosztálya 
� Linea Aerobic Club 
� Surman Box Club 

• A társasági adókedvezményt (TAO-t) igénybe vehető sportszervezetek éves támogatása 
nem haladhatja meg a sportág országos szakszövetsége által kiállított legutolsó 
határozatban szereplő összeg 20%-át. Ha az alább részletezett elosztási szempontok 
alapján a sportág önkormányzati támogatása ezt meghaladná, akkor a 20% feletti részt a 
többi támogatott sportszervezet között kell arányosan szétosztani. 

• A Békési Férfi Kézilabda Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonú cége, melynek 
működtetése az Önkormányzat feladata, az erre fordítandó összeg a költségvetés külön 
során szerepel. 

 
Sportlétesítmény használat: 

• A sportszervezetek által beadott pályázatokban külön fel kell tüntetni az éves terem-, 
pálya-, létesítmény használati igényt, illetve azt az összeget, melyet az általa kezelt 
sportlétesítmény működtetésére kér. 

• A létesítmények működtetője által meghatározott bérleti díj fizetésére vonatkozó 
kedvezmény mértékét évenként az Önkormányzat határozza meg: 

o TAO-s támogatásban részesülő egyesületek esetében 0-30% kedvezmény, 
o nem TAO-s sportszervezetek esetében 50-100% kedvezmény. 

• Abban az esetben, ha a sportlétesítmények finanszírozása városi támogatásból részben 
vagy egészben megoldott, akkor az így realizált terembérleti díj többletbevételt tesz 
lehetővé. Ez az összeg a következő évi sporttámogatási keretbe kerül.  

• TAO-s szervezet az általa befizetett létesítmény használati díj 10-50%-át a fent 
részletezett elvek alapján megállapított támogatási összegen felül többlettámogatásként 
megkaphatja, melynek mértékét az Önkormányzat határozza meg. 

 
Az alábbi felsorolásban és táblázatban szereplő elosztási alapelveknél olyan szempontok lettek 
figyelembe véve, amelyek lehetőség szerint minden sportágra érvényesek. 
Az egyes szempontok után járó támogatások részösszegei összegződnek, és így alakul ki a 
sportszervezet végső támogatási összege. Ezt a szétosztást véleményezi az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság, a Képviselő-testület pedig dönt a javaslatról. 
 
    

Sportegyesületek; diák-, tömeg- és szabadidősport; 
tehetségek támogatása: 

 sportfinanszírozás 
  

      
  Területek közötti arányok:   
  Sportegyesületek támogatása sport fin. 87%-a 
  Diák, tömeg, szabadidősport sport fin. 12%-a 
  Tehetségek támogatása sport fin. 1%-a 



      
  Csapatsportágak sportegy. tám. 60%-a 
  Egyéni sportágak sportegy. tám. 40%-a 
      
  Csapatsportágak összegének elosztása:   
1. A bajnokság melyik osztályában szerepel? csapatsportágak 20%-a 

2. 
Hány mérkőzést játszik, mennyit utazik? (otthon-
idegenben, km) csapatsportágak 10%-a 

3. Hányadik helyezést ért el az elmúlt szezonban? csapatsportágak 10%-a 
4. Hány csapatot versenyeztet, milyen osztályban? csapatsportágak 10%-a 
5. Van-e válogatott játékos? csapatsportágak 1%-a 
6. Hány tagdíjfizető aktív tagja van? csapatsportágak 35%-a 
7. Egyéb szempontok csapatsportágak 14%-a 
      
  Egyéni sportágak összegének elosztása:   
1. Van-e válogatott versenyző? egyéni sportágak 1%-a 
2. Hány versenyen vesz részt, mennyit utazik? (db, km) egyéni sportágak 8%-a 
3. Diákolimpiai eredmények, régiós versenyek, …után egyéni sportágak 12%-a 
4. Magyar bajnoki eredmények után egyéni sportágak 30%-a 
5. Hány tagdíjfizető aktív tagja van? egyéni sportágak 35%-a 
6. Egyéb szempontok egyéni sportágak 14%-a 
 

• Csapatsportágak elosztási szempontjai és értelmezéseik: 
 
1. A bajnokság melyik osztályában szerepel?: A sportágak bajnoki rendszerét figyelembe 

véve alulról számolva: a legalsó osztály 1 pont, eggyel fölötte 2 pont, … és így tovább. 
Ha több csapatot versenyeztet, akkor minden csapatra külön számolva: (szempontra jutó 
összeg) / Σ (csapatsportágak pontjai) * (adott sportág pontja). 

2. Hány mérkőzést játszik, mennyit utazik? (otthon-idegenben, km): A leadott 
jegyzőkönyvek alapján: (szempontra jutó összeg) / Σ (megtett km * utazó létszám) * 
(adott sportág megtett km * utazó létszám). 

3. Hányadik helyezést ért el az elmúlt szezonban?: (szempontra jutó összeg) / Σ 
(csapatsportágak pontjai) * (adott sportág pontja). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hány csapatot versenyeztet, milyen osztályban?: (szempontra jutó összeg) / Σ (csapatok 
száma) * (adott sportág csapatszáma). 

5. Van-e válogatott játékos? (Nemzetközi eredményei?): (szempontra jutó összeg) / (az 
összes válogatott létszám) * (sportági válogatott létszám). 

1.hely 20 pont 8. hely 13 pont 15. hely 6 pont 

2. hely 19 9. hely 12 16. hely 5 

3. hely 18 10. hely 11 17. hely 4 

4. hely 17 11.  hely 10 18. hely 3 

5. hely 16 12. hely 9 19. hely 2 

6. hely 15 13.hely 8   20. hely 1 

7. hely 14 14. hely 7   



6. Hány tagdíjfizető aktív tagja van?: (szempontra jutó összeg) / Σ (leadott létszám) * (adott 
sportág létszáma). 

7. Egyéb szempontok: A pályázatokban leírt célok, elképzelések, az adott sportágnak a 
város életében betöltött szerepe alapján a Sport Tanács tesz javaslatot a keretösszeg 
szétosztásáról.  

 
• Egyéni sportágak elosztási szempontjai és értelmezéseik: 

 
1. Van-e válogatott versenyző? (Nemzetközi eredményei?): (szempontra jutó összeg) / (az 

összes válogatott létszám) * (sportági válogatott létszám). 
2. Hány versenyen vesz részt, mennyit utazik? (db, km): A leadott jegyzőkönyvek, 

igazolások alapján: (szempontra jutó összeg) / Σ (megtett km * utazó létszám) * (adott 
sportág megtett km * utazó létszám). 

3. Diákolimpiai eredmények, régiós versenyek: Legalább megyei szintű versenyek 
eredményei után: (szempontra jutó összeg) / Σ (egyéni sportágak pontjai) * (adott sportág 
pontja). 

 
 
 
 

4. Magyar bajnoki eredmények után: (szempontra jutó összeg) / Σ (egyéni sportágak 
pontjai) * (adott sportág pontja). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Hány tagdíjfizető aktív tagja van?: (szempontra jutó összeg) / Σ (leadott létszám) * (adott 
sportág létszáma). 

6. Egyéb szempontok: A pályázatokban leírt célok, elképzelések, az adott sportágnak a 
város életében betöltött szerepe alapján a Sport Tanács tesz javaslatot a keretösszeg 
szétosztásáról. 

 
 

1. hely 3 pont 

2. hely 2 pont 

3. hely 1 pont 

1.hely 12 pont 8. hely 5 pont 

2. hely 11 9. hely 4 

3. hely 10 10. hely 3 

4. hely 9 11.  hely 2 

5. hely 8 12. hely 1 

6. hely 7   

7. hely 6   


