
 
Sorszám: IV/4 Tárgy:  2008. évi sporttevékenységek 

támogatása Döntéshozatal módja: 
Elıkészítette: Kálmán Tibor, sportreferens Minısített többség az SZMSZ 

12. § (4) bekezdés g) pontja 
alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Kulturális és Sport Bizottság 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. március 27-i ülésére 

 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetésben a 
máshová nem sorolt sporttevékenység mőködési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-
profit szervezeteknek célra 20.300 EFt-ot határozott meg. Ez az összeg tartalmazza a DSK, a 
tömegsport, a sportszervezetek támogatását. Új elemként jelenik meg a tehetségek támogatása 
keretösszeg, melybıl azokat a tehetségeket segítené az Önkormányzat, akik felkészülése, 
versenyeztetése akadályba ütközik. Az összeg elosztását a határozati javaslat tartalmazza. 
 A 2008-as évtıl kezdve az Önkormányzat, a Kistérségi Általános Iskola és a Békési 
Kajak-Kenu Club egy olyan programot indít el, melynek keretében az iskola 4-6. évfolyamos 
diákjait heti bontásban, osztályonkénti csoportokban megismerteti a vízi élet alapjaival. 
Ennek során megtanulják az élıvízhez és a vízi közlekedéshez kapcsolódó alapvetı 
szabályokat, elsajátítják a kajak-kenu mozgáskultúra alapjait. Így egy olyan mozgásos 
cselekvéssel bıvül az iskolai testnevelés oktatása, amely eddig kimaradt belıle, pedig a helyi 
adottságok mindenképpen indokolttá teszik ennek megismertetését. 
A sportszervezetek támogatásánál új szakosztályként jelenik meg a BTE Curling 
Szakosztálya, és a Surman Box Club. A Sportszervezetek támogatására szánt 16.700 EFt elsı 
félévre jutó összegének felosztására - az elızı évek felosztási, támogatási rendszere és 
tapasztalatai, a taglétszámok, az elért eredmények, a benyújtott támogatási kérelmek és az új 
program alapján -  a következı határozatot javaslom elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 
1./  Békés Város Képviselı-testülete a máshová nem sorolt sporttevékenység 
mőködési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek feladat 
keretszámait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Máshová nem sorolt sporttevékenység 

Feladat megnevezése 
Összeg 
(EFt)   

Mőködési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-
profit szervezeteknek 

 

DSK támogatása 300    



Tömegsport támogatása 2500 

Sportszervezetek támogatása 16700 

Tehetségek támogatása 800   

ÖSSZESEN    20300 

 
2./ Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy a DSK 
támogatása, a Tömegsport támogatása, és a Tehetségek támogatása feladatok 
keretösszegeirıl döntsön. 
 
3./ Békés Város Képviselı-testülete a sportszervezetek 2008. I. félévi támogatását az 
alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 

SPORTSZERVEZET  
2008.I. félévi 

javaslat 
EFt-ban 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 2000 
BTE Ökölvívó Szakosztály 340 
BTE Súlyemelı Szakosztály 100 
BTE Sakk Szakosztály 210 
Linea Aerobik Klub 75 
Békési Kajak-Kenu Club 1600 
Békési Diákok Atlétikai Clubja 550 
Békési Futball Club 1850 
Békési ÁFÉSZ SE (nıi kosárlabda) 600 
Békési Szabadidıs Sport Klub (férfi kosárlabda) 600 
Nıi Kézilabda Torna Egylet 325 
Surman Box Club 100 

ÖSSZESEN 8350 
  

 
  
Határid ı:  intézkedésre azonnal 
 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
  Vámos László, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
  
Békés, 2008. március 18. 
 
 
 

Izsó Gábor 
Polgármester 
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Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


