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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat a helyi sporttevékenység támogatása során arra törekszik, hogy megőrizze Szentes
sporttörténeti hagyományait, értékeit, biztosítsa a helyi társadalom sport iránti igényeinek kielégítését,
meghatározza a sportfeladatok ellátásának támogatási formáit így biztosítva lehetőséget a város polgárainak a
sporthoz való jogaik gyakorlásához. A város sporttal kapcsolatos elképzeléseit, valamint a sportegyesületek
támogatásának elveit a 2008. évben elfogadott Sportkoncepció tartalmazza. Ennek átgondolását az eltelt idő
és a tapasztalatok is alátámasztják.
Az Önkormányzat minden költségvetési évben nagy figyelmet fordít a város sportegyesületei, a diák
sportegyesületek, a szabadidősport, a versenysport, az utánpótlás- nevelő egyesületek támogatására. Ez
egyrészt működési, másrészt a rendezvénytámogatásban, illetve a létesítményhasználati támogatásokban
nyilvánul meg, melyet a Sportkoncepcióban meghatározott elvek és összegek szerint oszt fel a Művelődési,
Oktatási,- Ifjúsági és Sportbizottság (korábban: GYISB, továbbiakban: MOISB) az egyesületek által
benyújtásra kerülő igények alapján. Azt a tényt azonban mindvégig szem előtt kell tartani, hogy az
önkormányzat elsődlegesen támogatója, nem pedig fenntartója a sportegyesületeknek. A város sportját
ezenfelül az intézmények működtetésével, kiemelt rendezvények támogatásával és a kiemelkedő
eredményeket elérő sportolók és felkészítőik elismerésével is biztosítja. Iskolai keretek között lehetőséget
teremt a felső tagozaton a mindennapos testnevelésre, az általános iskolai alsó tagozatain történő
úszásoktatásra, valamint a nagycsoportos óvodások vízhez szoktatására.
Az egyesületek szakmai munkáját a város a pénzbeli támogatásokon túl, kedvezményes létesítményhasználat
biztosításával is támogatja. Ezzel kapcsolatban a sportegyesületek felé elvárásként fogalmazódik meg a
hatékonyság és a racionalitás szem előtt tartása. A támogatott létesítményhasználat végleges meghatározása,
a költségvetési kereteken belüli arányok módosítása a bizottság kompetenciája. Cél, hogy a rendszer
követhetőbbé, kiszámíthatóbbá váljon, mind a szolgáltatást nyújtó intézmény, mind pedig a használó egyesület
részére. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a létesítményhasználatot a tényleges igénybevétel alapján,
az edzéseken meghatározott számú sportoló részvételével támogassa az önkormányzat.
A sportkoncepcióban megfogalmazott elvek alapján a pénzbeli támogatás elosztásának kerete a működési
költségvetés forráshiánnyal és a tartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati költségvetést érintő
tételekkel csökkentett előirányzatának 1%-a volt a 2010-es évben.
2011-ben ennek a bonyolult számítási módszernek a változtatása szükséges, mely szerint tisztább és
követhetőbb a jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembevevő, az önkormányzat lehetőségeivel egyező, a
támogatás előző évi mértékét nem csökkentő elvként érvényesítő. Az egyéb területeken elvárt takarékosság
miatti csökkentés 2011. évben a sport területét nem érinti.
A sportegyesületi támogatási összeg elosztásának alapelve 2008-2010. között az alábbi elvekre épült:
A mindenkori költségvetésben jóváhagyott támogatási összegből:
–
–
–
–
–

70 % sportegyesületek működésének támogatása,
10 % diáksport támogatása,
10 % városi rendezvények támogatása,
6 % szabadidősport,
4 % tartalék.

Az elmúlt időszak és a tapasztalatok ismeretében javaslom, hogy a Képviselő-testület a költségvetésben a
sport támogatására jóváhagyott keret elosztásának alapelveit az alábbi szempontok figyelembe vételével
határozza meg, melyet továbbra is a MOISB hatáskörében a beérkezett igények alapján oszt fel a
sportszervezetek között és dönt a támogatási összegek kiutalásának időpontjáról:

A mindenkori költségvetésben jóváhagyott támogatási összegből:
„A” változat (%)

„B” változtat (%)

„C” változat (%)

Versenysport

70

75

80

Rendezvény

10

10

6

Szabadidősport

5

5

4

Diáksport

10

6

6

Tartalék

5

4

4

Célszerű ezen túl a versenysporton belül újabb három kategóriát meghatározni az egyes sportágak
koncentráltabb támogatására:
Javaslom, hogy a versenysporton belül kerüljenek elkülönítésre a kiemelt sportágak (I. kategória), a
kifejezetten utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesületek támogatása (II. kategória), valamint az egyéb sportok
(III. kategória). Így az
I.

kategóriába a vízilabda, a tánc, az úszás és a karate,

II.

kategóriába a cselgáncs, a kosárlabda, a kézilabda, a labdarúgás, a tenisz, az atlétika és a sakk,

III.

kategóriába az asztaltenisz, a futsal, a vívás, a rögbi, a teke, az ökölvívás, a birkózás sportágak
tartoznának.
„A” –„B” – „C” változat (%)
Versenysport

„a”

„b”

„c”

I. kategória

70

75

80

II. kategória

20

15

12

III. kategória

10

10

8

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
……/2011. (II.25.) Kt.
Tárgy: A sportfinanszírozás rendszerének felülvizsgálata
HATÁROZATI JAVASLAT
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
felülvizsgálata tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

a

sportfinanszírozás

rendszerének

1./ A Képviselő-testület a 224/2008. (X.31.) Kt. számú határozattal elfogadott Sportkoncepció „IX.
Sportfinanszírozás” című fejezetének „Ajánlás az összeg elosztásának alapelveire” tartalma törlésre kerül
és helyébe az alábbi lép:
„A” változat
A mindenkori költségvetésben jóváhagyott támogatási összegből:
–
–
–
–
–

70 % a versenysport,
10 % városi rendezvények,
5 % a szabadidősport,
10 % a diáksport,
5 % tartalék támogatására.
„B” változat

A mindenkori költségvetésben jóváhagyott támogatási összegből:
–

75 % a versenysport,
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–
–
–
–

10 % városi rendezvények,
5 % a szabadidősport,
6 % a diáksport,
4 % tartalék támogatására.
„C” változat

A mindenkori költségvetésben jóváhagyott támogatási összegből:
–
–
–
–
–

80 % a versenysport,
6 % városi rendezvények,
4 % a szabadidősport,
6 % a diáksport,
4 % tartalék támogatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester
2./ A Képviselő testület a versenysporton belül támogatja a I-III. kategória elkülönítését az alábbiak szerint:
„a” változat
I. kategóriában: 70 %
II. kategóriában: 20 %
III. kategóriában: 10 %.
„b” változat
I. kategóriában: 75 %
II. kategóriában: 15 %
III. kategóriában: 10 %.
„c” változat
I. kategóriában: 80 %
II. kategóriában: 12 %
III. kategóriában: 8 %.
Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester
3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1-2./ pontokban elfogadott elvek jóváhagyása után a sportról
szóló 22/2008. (XI.17.) Kt. számú rendelet módosításáról gondoskodjon.
Határidő: márciusi testületi ülés időpontja
Felelős: Jegyző
A határozatról értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Szentes Város Alpolgármestere
Szentes Város Jegyzője
Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája

Szentes, 2011. február 14.

Szűcs Lajos
alpolgármester
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