AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 312.
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2016. október 27-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Holczer Mónika jogi referens

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

EGYÉB SZERVEZET:

-

MEGTÁRGYALTA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:
…/2016. (….) határozat

Humán Bizottság

…/2016. (….) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 2 oldal

1
312elot

Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd azzal a kérelemmel fordult a Tisztelt Közgyűléshez, hogy az
átmeneti likviditási problémáik megoldása érdekében szíveskedjen támogatást biztosítani.
Az egyesületet 1999 óta reklámszolgáltatási megállapodás keretében szponzorálta a Paksi
Atomerőmű. Ez az eredményes együttműködés azonban 2014-ben megszűnt. Az egyesület az
azt követő két évben a működéshez szükséges támogatást egyéb jogcímen megkapta.
Az idei évi gazdálkodást 42.000.000,- Ft alapul vételével tervezte meg az egyesület, azonban
ez a támogatás még teljes egészében nem érkezett meg számukra. Ezen összeg az egyesület
finanszírozásának legfontosabb és egyben elengedhetetlen forrása: e nélkül a Kosárlabda
Sport Club Szekszárd november végére tevékenységének megszűntetésére kényszerülne.
Az egyesület fontos és jelentős értékeket képvisel a városban: az egyesületi színekben sportoló
200 gyermeken keresztül részt vesz az egészséges életmódra nevelésben, a Tao beruházások
keretében hozzájárul a verseny-, diák- és szabadidősport céljából használt városi
sportingatlanok fejlesztéséhez, továbbá élvonalbeli labdajátékkal kapcsolatos szórakozást
nyújt a város lakossága számára. Ezen kívül említésre méltó a különböző korosztályok sikeres
szereplése: az egyesület valamennyi korosztályban kimagasló helyezéssel zárja az adott
szezont, továbbá több igazolt játékosuk képviseli az egyesületet, valamint az egész várost a
korosztályos válogatottakban nyújtott kimagasló teljesítménnyel európai-és világbajnoki
mérkőzéseken egyaránt.
A vezetőség folyamatosan dolgozik további szponzorok felkutatásán, az egyes korosztályok
szezonrajtja következtében azonban a kiadások jelentős növekedésével kell számolni.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
Az egyesület vezetőjével folytatott előzetes egyeztetés alapján javasolom, hogy a Tisztelt
Közgyűlés 20.000.000 forint visszatérítendő támogatást nyújtson a Kosárlabda Sport Club
Szekszárd részére, 2017. június 30-i visszafizetési határidővel.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Szekszárd, 2016. október 21.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárdi Kosárlabda
Sport Club részére az utánpótlás-nevelés folyamatos működési feltételeinek biztosítására
20.000.000 forint összegű visszatérítendő támogatást nyújt 2017. június 30-i visszafizetési
határidővel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési
rendeletének „Általános Tartalék” kerete terhére.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse el a támogatási szerződést,
és gondoskodjon a támogatás összegének átutalásáról.
Határidő:

2016. november 30.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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