GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a sportfeladatokra biztosított 37.000 E Ft felosztására
Előterjesztő: dr. Gémesi György

Tisztelt Képviselő-testület!
Gödöllő Város Képviselő-testülete a 1/2019. (II.l.) önkormányzati rendeletében meghatározta
a 2019-es év költségvetését, melyben a sporttámogatásra fordítandó összeg 37.000 E forint.
A 2019. évi költségvetési évben a koncepció és a stratégia által felvetett új szempontok
áttekintése, és a régi rendszerre történő vetítése mellett, fontos, hogy a korábbi évek során jól
működő, objektív pontrendszer alapján történő támogatást továbbra is fent tartsuk.
Az iskolai sporttámogatások esetében annak ellenére, hogy 2013. január 1-től az állam lépett a
fenntartói szerepkörbe, az iskolai sport zavartalan működésének biztosítása érdekében 1.500
E forintos keretet javaslok.
Korábbi határozat alapján a Társasági Adóról szóló törvény 2011-es módosítását követően
azon városi látvány-csapatsportágak (Labdarúgás és szakágai, Kosárlabda, Kézilabda,
Röplabda), akik TAO-támogatásra pályázhatnak a szak-szövetségen keresztül, nem
igényelhetik a Gödöllő város által, a sportfeladatokra biztosított, pályázat útján elérhető
támogatási összegeket.
Ezek alapján az önkormányzati támogatás kereteihez az alábbi összegeket javaslom rendelni:
I.keret: A kiemelt egyéni- és csapat versenysport szakosztályok pályázati úton történő
alaptámogatása.
Kiemelt gödöllői egyesületek 2019-ben;
- GEAC Atlétika-szakosztály
- GEAC Vívó-szakosztály
- Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz-szakosztály

13.000 E Ft

II. keret:
Nem kiemelt, versenysport, illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek
pályázat útján történő támogatási kerete.
8.500 E Ft
IL/a keret: Versenysport szakosztályok pályázati úton történő támogatása pontrendszer
alapján. A meghatározott összegre azon egyesületek, illetve szakosztályok pályázhatnak majd,
akik versenysport tevékenységet folytatnak.
6.000 E Ft
II./b keret: Szakosztályok szabadidősport tevékenységének pályázati úton történő támogatása
pontrendszer alapján. A meghatározott összegre az egyesületek, szakosztályok kimondottan a
szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységeik támogatására adhatnak be pályázatot
2.500 E Ft
III. keret: A F.U.T. Alapítvány támogatása

2.000 E Ft

IV. keret: A városi Diák Sport Bizottság támogatása

2.000 E Ft

V. keret: Az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása

1.500 E Ft

VI. keret: A Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet, sportfeladatainak ellátására
szolgáló keret
4.000 E Ft
VII. keret: Tartalék keret

6.000 E Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével a határozati
javaslatban foglalt támogatási összegeket fogadja el!

Gödöllő, 2019. március „

Dr. Gémési

Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a sportfeladatokra biztosított 37.000 E forint felosztását
alábbiak szerint hagyja jóvá:

Keret
I. keret:
IL/a keret:
IL/b keret:
ül. keret:
IV. keret:
V. keret:
VI. keret:
VII. keret:
Összesen:

Felelős: dr. Gémesi György
Határidő: folyamatos

Összeg
13.000 E Ft
6.000 E Ft
2.500 E Ft
2.000 E Ft
2.000 E Ft
1.500 E Ft
4.000 E Ft
6.000 E Ft
37.000 E Ft

