
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 26-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

A 2020. L félévi sporttevé

:N-37/1 4 .
kenységek támogatása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű többség Pénzügyi és Városfej lesztési Bizottság,
Humán és Szociális Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Kovács Szilvia osztályvezető,
Pénzügyi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésében a sportegyesületek
támogatására 1 5.840.000,- Ft előirányzatot határozott meg. Az első félévi javaslatok megfogalmazá
sánál a sportszervezetek által beadott anyagok lettek figyelembe véve. Az egyesületek, klubok bead
ványai megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

Előkészítés alatt áll egy új sportfinanszírozási rendszer. Az elmúlt években már több körben egyez
tetve volt a városi sportvezetőkkel, szakemberekkel, bizottsági, testületi tagokkal. Az 1 . számú mel
lékletben található tervezet jó alapját adhatja egy új rendszernek, mely a második félévben beveze
tésre kerülhet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

1.1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2020. I. félévi
támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2020. I. félévi

SP0RTszERvEzET javaslat
EFt-ban

BTE Asztalitenisz Szakosztály I 600
BTE Ökölvívó Szakosztály 240
BTE Sakk Szakosztály I 60
BTE Súlyemelő Szakosztály I 60
Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 250
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 1500
Békési Diákok Atlétikai Clubja 500
Békési Kajak - Kenu Club 1400
Békési Futball Club 1440
Békési NKTE (női kézilabda) 425
Surman Box Club 250
Jóbarát Biliárd Klub 50



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 26-i ülésére

Tartalék 170

L ÖSSZESEN: 7920

Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a szervezetekkel kösse meg
a támogatás felhasználására, illetve az arról való elszámolás feltételeire és módjára vonatkozó
megállapodásokat.

2.! Békés Város Képviselő-testülete a határozat 1. számú mellékletét képező Sportfinanszi
rozási terv tervezetét jóváhagyja, és felkéri polgármesterét, hogy a Humán és Szociális Bízott-
ság és a városi sportszervezetek közreműködésével a végleges tervet dolgozza ki.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. március 20.

‚/

Kálmán Tibor
polgármester

9L
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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1 . számú melléklet

Békés Város Sportfinanszírozási rendszere (tervezet)

I. Finanszírozási alapelvek:

1 . Az Önkormányzat nem kizárólagos fenntartója a sportszervezeteknek, csak anyagi lehetőségeihez

mérten támogatja azokat.

2. A sportegyesületek támogatására szánt összegből csak az a sportszervezet támogatható, amely

legalább három éve működik és tagja a szakági országos szakszövetségnek, illetve aktívan részt

vesz az Önkormányzat által szervezett eseményeken.

3 . A támogatás sportági pályázati úton történik. Több szakosztállyal rendelkező sportszervezet ese

tében szakosztályonként külön-külön kell pályázni. A pályázatokat a Humán és Szociális Bizott

ság által felkért személyek bírálják el (Sport Tanács: 5 fő), véleményüket Figyelembe véve a Bi

zottság tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. A Sport Tanács tagjai:

. Békés Város Polgármestere, vagy az általa megbízott személy,

. a Humán és Szociális Bizottság egy tagja,

. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ által delegált szak-

ember,

. a támogatott csapatsportágak egy képviselője,

. a támogatott egyéni sportágak egy képviselője.

4. A támogatási összeg folyósításának feltétele az előző évi támogatással történt szabályszerű elszá

rnolás, melynek feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza.

5. Minden támogatottnak fel kell mutatnia legalább 30% önerőt (egyéb pályázati bevétel, tagdíj,

szponzori támogatás, . . .). A sportszervezetek éves költségvetésének az önkormányzati támogatás

a ‘70%-nál nagyobb részét nem adhatja. Társadalmi és önkéntes munka önerőként nem elszámol

ható.

6. Csak az a sportszervezet támogatható, amely megfelelően tudja igazolni taglétszámát:

. A befizetett tagdíj bevételi pénztárbizonylata, bankszámlakivonata alapján:

sportszervezet éves tagdíjbevétele
tagletszam = „ ‚ ‚ ‚

egy fo eves tagdijanak osszege

. Ha egy sportágban vannak tagdíjkedvezményben részesülők, azt jelezni kell indoklással

együtt.

7. Csak az a sportszervezet támogatható, melynek tagjainak legalább 50%-a utánpótlás korú, illetve

legalább 60%-a békési lakos. Ermek igazolására a pályázat mellékleteként be kell nyújtani egy

névsort, amely tartalmazza a tagdíj fizető tagok lakcímét, születési dátumát.
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8. A sportegyesületek támogatásának magas száza’ékos arányáből következik, hogy ninden támo

gatott sportszervezetnek törekednie kell arra, hogy rendszeres lehetőséget biztosítson a város la

kosságának, hogy az adott sportágat szabadidős jelleggel űzze, ne csak versenysportolókkal mű

ködjön.

9. A 2. és 3 . számú táblázatban a csapatsportágaknál, illetve egyéni sportágaknál feltüntetett válo

gatott játékos után járó támogatási részt, amennyiben nincs egyik szervezetnek sem válogatott

versenyzője, át kell csoportosítani a tagdíjfizetők utánjáró összeghez.

1 O. Támogatott sportszervezetek:

Csapatsportágnak számít minden olyan sportág, ahol a sportszervezet tagjai egy csapat tagjaiként

az Országos szakszövetség által kiírt bajnoki versenyrendszerben vesznek részt rendszeres bajnoki

fordulók keretében.

Csapatsportágak egyesületei:

. Békés és Vidéke ÁFÉSZ SE (női kosárlabda)

. Békési Futball Ciub

. Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda)

. Békési TE Asztalitenisz Szakosztálya

. Békési TE Sakk Szakosztálya

. Női Kézilabda Torna Egylet

. Jóbarát Biliárd Klub

. Békési Tenisz Klub

Egyéni spoágak egyesületei:

. Békési Diákok Atlétikai Ciubja

. Békési Kajak - Kenu Ciub

. Békési TE Ökölvívó Szakosztálya

. Békési TE Súlyemelő Szakosztálya

S Linea Aerobic Ciub

. Surman Box Ciub

. Békési Úszó Klub Egyesület

. Békési Szabadidős Lovaskiub Egyesület

. Békési Szabadidős Íjász Klub

11. A Békési Férfi Kézilabda Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonú cége, melynek működte

tése az Önkormányzat feladata, az erre fordítandó összeg a költségvetés külön során szerepel.
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II. Sportiétesítmény használat:

1 . A sportszervezetek által beadott pályázatokban külön fel kell tüntetni az éves terem-, pálya-, lé-

tesítmény használati igényt, az erre kért támogatási összeget. Az a sportszervezet, aki önállóan

működtet létesítményt, annak azt az összeget, melyet az általa kezelt sportiétesítmény működte

tésére kér.

2. Az Önkormányzat és az intézményei által működtetett létesítmények esetében a működtető által

meghatározott bérleti díj fizetésére vonatkozó kedvezmény mértékét évenként az Önkormányzat

határozza meg.

Az alább feltüntet táblázatok:

. 1 . számú táblázat: az Önkormányzat által az adott évben sportfinanszírozásra fordítható ösz

szeg százalékos elosztása.

. 2. számú és 3. számú táblázat: különválasztva tartalmazzák a csapatsportágakra és az egyéni

sportágakra fordítható összegek elosztási szempontjait és százalékos arányaikat. A szempon

tok után járó támogatások részösszegei összeadódnak, és így alakul ki egy sportszervezet

végső támogatási összege. Ezt a szétosztást véleményezi az a Pénzügyi és Városfejlesztési

Bizottság, valamint a Humán és Szociális Bizottság, a Képviselő-testület pedig dönt a javas

latról.

1. számú táblázat:

2. számú táblázat: Csapatsportágak elosztási szempontjai és értelmezéseik:

Csapatsportágak összegének elosztása:

1 . A bajnokság melyik osztályában szerepel? csapatsportágakra jutó összeg 20%-a

Hány mérkőzést játszik, mennyit utazik? (otthon
2. csapatsportágakra jutó összeg 1 0%-a

idegenben, km)

Sportegyesületek támogatása:

Diák, tömeg, szabadidősport:

Tehetségek támogatása:

Sportegyesületek; diák-, tömeg- és szabadidő-
sportfinanszírozás

sport; tehetségek támogatása:

Csapatsportágak sportegyesületek támogatásának 60%-a

Egyéni sportágak sportegyesületek támogatásának 40%-a

sportfinanszírozás 87%-a

sportfinanszírozás 1 2%-a

sportfinanszírozás 1 %-a
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-: Hányadik helyezést ért el az elmúlt szezonban? csapatsportágakra jutó összeg 1 0%-a

4. Hány csapatot versenyeztet? csapatsportágakra jutó összeg 1 0%-a

5. Van-e válogatott játékos? csapatsportágakra jutó összeg 1 %-a

6. Hány tagdijfizető aktív tagja van? csapatsportágakrajutó összeg 35%-a

7. Egyéb szempontok csapatsportágakra jutó összeg 14%-a

1 . A bajnokság melyik osztályában szerepel? : A sportágak bajnoki rendszerét figyelembe véve

a legalsó osztálytól számolva: a legalsó osztály 1 pont, eggyel fölötte 2 pont, . . . és így tovább.

Ha több csapatot versenyeztet, akkor minden csapatot külön kell számolni.

szempontra jutó összeg
egyesületi tamogatas = ‚ .. . X (adott sporegyesulet osszes pontja)csapatsportagak osszes pontja

2. Hány mérkőzést játszik, mennyit utazik? (otthon-idegenben, km): A leadott jegyzőkönyvek

alapj án:

szempontra jutó összeg
egyesülett tam. = ‚ ‚ ‚ ‚ X (adott sporte. megtett km — e X utazo letszam)(sportag megtett km — e x utazo letszam)

3 . Hányadik helyezést ért cl az elmúlt szezonban?:

I hely 20 pont 8. hely 13 pont I 5. hely 6 pont

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

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

4hely 17 11 hely 10 18.hely 3

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

6. hely 15 13hely 8 20. hely I

1 hely 14 14. hely 7

szempontra jutó összeg
(adott sportegyesület összes pontja)egyesületi támogatás = X

sportágak összes pontja

4. Hány csapatot versenyeztet?:

szempontra jutó összeg
egyesületi támogatás = .. X (adott sportegyesület csapatainak a száma)osszes csapat száma

5. Van-e válogatott játékos?:

szempontra jutó összeg
egyesületi tám. = .. ‚ X (adott sporte. válogatottjainak a száma)osszes valogatott száma
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6. Hány tagdíjfizető aktív tagja van?:

szempontra jutó összeg
egyesületi tamogatas = ‚ ‚ .. X (adott sportegyesület tagletszama)leadott tagletszamok osszege

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.

3. számú táblázat: Egyéni sportágak elosztási szempontjai és értelmezéseik:

Egyéni sportágak összegének elosztása:

1— Van-e válogatott versenyző? egyéni sportágakra jutó összeg 1 %-a

2. Hány versenyen vesz részt, mennyit utazik? (db, km) egyéni sportágakra jutó összeg 12%-a

3 . Diákolimpiai eredmények, régiós versenyek, után egyéni sportágakra jutó összeg 8%-a

4. Magyar bajnoki eredmények után egyéni sportágakra jutó összeg 30%-a

5. Hány tagdíjfizető aktív tagja van? egyéni sportágakrajutó összeg 35%-a

Egyéb szempontok egyéni sportágakra jutó összeg 14%-a

1 . Van-e válogatott versenyző?:

szempontra jutó összeg
egyesületi támogatás = X (adott sportág válogatottjainak a száma)összes válogatott száma

2. Hány versenyen vesz részt, mennyit utazik? (db, km): A leadott jegyzőkönyvek. igazolások

alapj án:

szempontra jutó összeg
egyesületí tám. = x (adott sportegy. megtett km — e X utazó létszám)E(sporte. —k megtett km — e x utazó létszám)

3. Országos Diákolimpiai eredmények után:

egyesületi támogatás =
szempontra jutó összeg

(adott sportegyesület összes pontja)sportágak összes pontja

4. Magyar bajnoki eredmények után:

1 hely 12 pont 7. hely 6 pont

2. hely 11 8. hely 5
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3. hely 10 9. hely 4

4. hely 9 10. hely 3

5.hely 8 11. hely 2

6. hely 7 12. hely 1

szempontra jutó összeg
egyesületi tamogatas = ‚ .. . X (adott sportegyesület osszes pontja)sportagak osszes pontja

5. Hány tagdíjfizető aktív tagja van?:

.
szempontra jutó összeg

egyesületi tamogatas = ‚ ‚ .. X (adott sportegyesűlet tag letszama)leadott tagletszamok osszege

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.
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