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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az Őrbottyán Közösségi Sportegyesület támogatási kérelme
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Faragó István, az Őrbottyáni Közösségi Sportegyesület elnöke támogatási igényt nyújtott be a
képviselő-testülethez.
Az Őrbottyáni KSE a „Civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatása” című pályázatra 2017.
december 5-én beérkezett anyaga sem a formai, sem a tartalmi követelményeknek nem felelt meg. A
hiánypótlási felhívásra az egyesület nem válaszolt, ezért a testület 183/ 2017. (XII. 13.) határozatával
az Őrbottyáni KSE pályázatát érvénytelennek nyilvánította.
Az egyesület 2018. áprilisában rendezte hiányosságait, beadta a 2016-os és 2017-es évre szóló
beszámolóját is.
Faragó István 2018. május 25-én keltezett levelében előadja, hogy az őszi bajnokságra szeretnének
egy teljesen új csapatot indítani a volt őrbottyáni ificsapat játékosaiból. 1995-1999-es születésű
fiatalokból szerveznék a csapatot, akik eddig a környező településeken játszottak, de most örömmel
indulnának őrbottyáni színekben.
Az induláshoz új mezekre, labdára és cipőkre lenne szükségük. Továbbá a Pest Megyei Labdarúgó
Szövetség felé 436.918 Ft tartozást halmoztak fel, melyet a testület által nyújtott támogatásból
szeretnének kiegyenlíteni. Amennyiben sikerül, ősszel szeretnének egy Sport Bált is szervezni.
A tervezett támogatási igényük: 850.000 Ft
Részletes bontásban:
1. 2018. évi működési támogatásra: 550.000 Ft (ÁFÁ-val)
2. Programok megvalósítására irányuló támogatási igény: 300.000 Ft (+ÁFA)
Faragó István meglátása szerint támogatás hiányában fel kell oszlatniuk az Egyesületet.
Az előterjesztés részét képezi Faragó István levele.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A támogatási összege fedezete a civil szervezetek támogatására elkülönített összegből vagy az
általános tartalék terhére biztosítható.

1

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja azzal, hogy a támogatás összegét 650.000 Ft-ban javasolja megállapítani és az
összeg fedezetét a civil szervezetek támogatására elkülönített keretből biztosítaná.
A Humánügyi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal,
hogy a támogatás összegét 650.000 Ft-ban javasolja megállapítani és az összeg fedezetét a civil
szervezetek támogatására elkülönített keretből biztosítaná.
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2018. (VI. 27.) számú határozata az
Őrbottyán Közösségi Sportegyesület támogatási kérelméről
A) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Őrbottyán Közösségi Sportegyesületet …………. Ft összeggel támogatja.
Az összeg fedezetét a civil szervezetek támogatására elkülönített keretből / az
általános tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a
támogatás átutalásához szükséges intézkedések megtételére.
VAGY
B) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Őrbottyán Közösségi Sportegyesület kérelmét nem támogatja.

Őrbottyán, 2018. június 14.
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