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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2008. (III.07.) rendelete az 
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 7.§. 
(1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 48.565 eFt-ot hagyott jóvá azzal, hogy 
a keret felosztását a sportkoncepcióban megfogalmazott szabályok betartásával – szakmai 
előkészítést követően – az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek-, 
Ifjúsági és Sportbizottságra bízza.  
 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a sporttámogatási keret továbbra is a működési 
költségvetés forráshiánnyal és a tartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati 
költségvetést érintő tételekkel csökkentett előirányzatának 1%-a (44.150 eFt), amit ezen 
összeg 10%-a (4.415 eFt) egészít ki azzal a céllal, hogy a városban megrendezésre kerülő 
nagyobb sport rendezvények szakmai szempontú vizsgálatát követően a támogatáshoz a 
fedezet biztosított legyen.  
 

A Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság a Képviselő-testület felhatalmazása alapján 
folyamatosan végezte munkáját, kiírta a sportegyesületek, diáksport egyesületek és –körök 
részére a 2008. évi pályázati feltételeket, majd azok elbírálását követően a megkötött 
támogatási szerződések alapján gondoskodott az odaítélt támogatások folyamatos kiutalásáról. 
 

A sportszervezetek részére a 31/2008. (IV.23.), a 40/2008. (V.22.), a 86/2008. (XI.27.) 
GYISB határozatokkal megállapított összegek a támogatási szerződések alapján kerültek 
kiutalásra. A megkötött támogatási szerződésekben foglaltak szerint a sportszervezetek az 
elszámolási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek. Az elszámolások a feltételeknek 
megfeleltek, a kiutalt támogatás a szerződésben foglaltak szerint került felhasználásra, 
jogtalan igénybevétel nem történt. 
 

A 2008. évi költségvetésben megállapított előirányzat részletes elszámolására az 
önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében kerül sor, a maradvány 
összege, továbbá a korrekciók alapján az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának 
jóváhagyását követően az április havi Képviselő-testület ülésén tárgyalásra kerülő, illetve a 
zárszámadási rendelet jóváhagyásával megállapított összeg a 2009. évi költségvetési 
előirányzat módosításával növeli a 2009. évi keretet. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatót elfogadni szíveskedjen. 
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