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Tárgy: 2012. II. félévi sporttevékenységek támogatása Sorszám: IV/7 

Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, 

Pénzügyi Bizottság 
Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. június 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésben a 

diáksportra, tömegsportra, tehetségek támogatására, versenysportra 39.000.000,- Ft előirány-

zatot határozott meg. Ez az összeg tartalmazza a Békési Férfi Kézilabda Kft. 20.000.000,- Ft-

os támogatását is. A városi sportszervezetek támogatására az első félévben 7.600.000.- Ft-ot 

hagyott jóvá a Képviselő-testület. 

Mint sok egyéb, az országos sportfinanszírozás is átalakuláson ment keresztül. A tár-

sasági 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 pá-

lyázatukhoz. 

A közpénzekből nyújtott támogatások fokozatosabb átláthatóságának megteremtése 

céljából, az Országgyűlés megalkotta a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt, mely alapján Békés Város Önkormányzata az általa nyúj-

tott támogatásokkal kapcsolatos adatok közzétételét a jogszabályban meghatározott feltételek 

mellett teljesíti az Belügyminisztérium felé, a Polgármesteri Hivatal útján. 

 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésé-

ről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 53. § 

(1) bekezdése alapján az államháztartás alrendszereitől támogatási szerződés alapján költség-

vetési támogatási jogviszony jön létre. A támogatásban részesíteni kívánt szervezetekkel írás-

beli szerződést kell kötni, azzal a feltétellel, hogy 2012. december 31-ig kötelesek írásos tájé-

koztató megküldésével elszámolni a támogatás felhasználásáról. Ennek elmaradása esetén az 

Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. 

 A Civil törvény 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját követően fő sza-

bály szerint csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a 30. § (1) 

bekezdés szerint, a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját az adott üzle-

ti év mérlegforduló-napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte, közzétet-

te.  Az új civil törvény 75. § (2) bekezdése értelmében azonban a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény hatálya alá tartozó szervezetekre ezt a 2012. évi költségvetési forrás terhére nyújtott 

támogatások esetében nem kell alkalmazni. 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabá-

lyozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) rendelet 14. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati 

költségvetésből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára 

számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználá-

sáról. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet vagy magánszemély előírt 

számadási kötelezettségének 2013. június 30-ig nem tesz eleget, ezen kötelezettség teljesítésé-

ig a finanszírozást, támogatást a továbbiakban fel kell függeszteni. 
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Mindezek alapján, és az egyesületek által leadott beszámolók, igények alapján a sport-

szervezetek második féléves támogatására a határozati javaslatban szereplő összegeket javas-

lom. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat jóváhagyását. 

  

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2012. II. félévi 

támogatását – Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2012. évi költségvetéséről szóló rendeltében megállapított szabadidősport-tevékenység 

támogatása keret terhére – az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

SPORTSZERVEZET 

2012.I. félévi 

javaslat 

EFt-ban 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 1900 

BTE Ökölvívó Szakosztály 190 

BTE Súlyemelő Szakosztály 110 

BTE Sakk Szakosztály 190 

Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 490 

Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 500 

Békési Diákok Atlétikai Clubja 540 

Békési Kajak - Kenu Club 1525 

Békési Futball Club 1525 

Női Kézilabda Torna Egylet 290 

Linea Aerobik Klub 110 

Surman Box Club 230 

ÖSSZESEN: 7600 

 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét 

arra, hogy a fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön a 

támogatások felhasználásáról azzal, hogy a támogatottaknak 2013. június 30-ig kell írá-

sos tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén – annak pótlásá-

ig – az Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabály-

sértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafize-

tési kötelezettség terheli. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  Mucsi András, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

  

Békés, 2012. június 20. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 


