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ELŐTERJESZTÉS
a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület

2014. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oktatási és Kulturális Bizottság feladatai közé tartozó sport ügyekkel kapcsolatban, Barna
Márton a sportegyesületektől beérkezett adatok alapján és azok ellenőrzése után elvégezte a
sz(ikséges egyeztetéseket, és a támogatás meghatározásához szükséges számításokat.
Mellékelve a sport alap elosztási elve, a felosztást tartalmazó táblázat, valamint az
egyesületek beszárnolójának összefoglalója. (A beszárnolók megtekinthetők a Polgármesteri
Hivatal 14-es irodában)
Az Oktatási és Kulturális Bizottság a képviselő által elkészített táblázat alapján a következő
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek:

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évben a költségvetésben
biztosított- és annak elfogadása után - sportra fordítható támogatás felosztását, a mellékelt
táblázat szerint tudomásul veszi

Felelős: Sildósi István polgármester
Határidő: 2014. február 24.

Mezőberény, 2014. február 14.

Barna Márton s.k.
Oktatási és Kulturális Bizottság tagja



Á sportegyesületek 2014. évi sporttámógatásánakfelosztása a Sport alap

elosztási elve, a benyújtott szakmai beszámolók- eredmények és adatok

alapján:

Sportegyesületek támogatására 2014. évben 4. 860. 000.- Ft összeg áll rendelkezésre:

Szervezet Össze2 2014.

2014-ben diáksportra a rendelkezésre álló összeg 10%-át kell fordítani, külön elbírálás

alapján a DSE-k között felosztva

Mb-i Kistérségi Alt. Isk. DSE 906 fő 285.000.-

PSG DSE
- 641 fő 201.000.-

2014-ban a Berényi Gyermek Futball CIub Utánpótlás Nevelő Egyesület szakosztálya

egyedileg meghatározott támogatásban részesül, melynek mértéke együtt mozog a sportalap

változásának mértékével.

170. 000.-ftx a

Berényi Gyermek FC változás
131.000.-

arányával

2014-ban a források koncentrálása érdekében az alábbi egyesületek a sportalapból a

következő arányú támogatásban részesillnek:

Alföldi Turista Egyesület
7% 340.000.-

Mezőberényi Sakk Egyesület 5% 243.000,-

Szalai Barna Tenisz Ciub 5% 243.000.-

Berényi Biliárd Klub 1% 49.000.-

Mezőberényi Szektorlabda
Egyesület 1 % 49.000.-

P 18 Postagalambsport Egyesület 1% 49.000.-

2014-ban a versenysportra fordítható összeg 5 %-a tartalékalapot képez

Tartalékalap 164.000.-

2014-bari az elosztás a pontrendszer alapján történik, az alább nevesített egyesületek között

3.106.000.- Ft ás a 204/2013.(V.06.) határozattal megítélt 900.000.-Ft-tal megemelt összeg

kerül kiosztásra:

-
1.636.000.- (-900.000.-)

Mezőberényi Football Ciub 6555 pont 2014. évben: 736.000.-

Sportcsarnok Sportegyesület -

- 1291 pont 322.000.-

Mezőberényi Kosárlabda Klub 6413 pont 2.048.000.-

4.860.000.-
Összesen: -



3.melléklet a 24/2007.(IX’25.) MÖKsz. rendelethez’9

SPORT ALAP ELOSZTÁSI ELVE

I.

Az éves költségvetésben a sportegyesületek támogatására meghatározott összeg — sport alap —

felosztásáról a sportügyekkel foglalkozó illetékes szakbizottság dönt, a következő elvek

betartásával:

1. A rendelkezésre álló anyagi források koncentrálása érdekében nemetiként,

sportáganként csak egy-egy csapat szereplését támogatja az önkormányzat (a

legmagasabb osztályban szereplőét, azonos osztály esetén a feljutó csapatot)

2. Diáksportra a rendelkezésre álló összeg 10%-át kell fordítani, külön elbírálás

alapján a DSE-k között felosztva

3. A Berényi Gyermek Futball Ciub Utánpótlás Nevelő Egyesület szakosztálya

egyedileg meghatározott támogatásban részesül, melynek mértéke együtt mozog a

sportalap változásának mértékével.
4. A források koncentrálása érdekében az alábbi egyesületek a sportalapból a

következő arányú támogatásban részesülnek:

Sportegyesület támogatási arány
%-ban

A1IZ51d Turista Egyesület Mezöberény 7

Mezőberényi Sakk Egyesület 5

Szalai Barna Tenisz Ciub 5

Berényi Billiárd Klub 1

Mezőberényi Szektorlabda Egyesület I

P.18 Postagalambsport Egyesület 1

5. A versenysportra fordítható összeg 5 %-a tartalékalapot képez.

6. A fennmaradó összeg elosztása pontrendszer alapján történik, az alább nevesített

egyesületek között:

Mezőberényi Football Club

(Sportcsarnok Sportegyesület

I Mezőberényi Kosárlábda Klub

II.
Pontrendszer a versenysportra fordítható összeg elosztására:

A sportalap elosztás az előző évi eredmények, a sportegyesületek beszámolója alapján kerül

meghatározásra.

Módosította a 29/2011 .(XI.29) önkormányzati rendelet 7.* (2) bekezdése. Hatályos 2012.01 .01-től.



1. Aktív, igazolt versenyzők száma — korrigálva a minősítési osztálytól függő szorzóval:

(Előző bajnoki évben kötelezően indítandó csapatokban, bajnoki mérkőzéseken szereplő,

igazolt felnőtt, utánpótlás korú versenyzőnként 1-1 pont)

Minősítési osztálytól függő szorzó: számítás alapja valamennyi sportágnál 100

egység (nem preferálva egyik sportágat sem). Ezt osztjuk az adott sportág minősítési

osztályainak számával, így kapunk - mindegyik sportágra — egy-egy minősítési

osztályt jellemző számot. Ezt szorozzuk az adott szakosztály minősítési osztályával (a

minősítési osztályok között elfoglalt helyével a legalacsonyabb osztálytól indulva)

A kick-box szakosztály igazolt versenyzői után alkalmazandó ún. minősítési osztálytól

Riggő szorzó értéke I.

Eredményességtől függő szorzó:

Csapat sportágak esetében (Csak a felnőtt korosztályban elért helyezés alapján)

Elért eredményektől függően a minőségi osztálytól függő szorzó nő:

Magyar Kupában elért országos -32-be jutás esetén 50 %-kal a labdarúgás és a

kézilabda, 1 6-ba jutás a kosárlabda esetén

Saját bajnokságban elért
1. hely 15 %-kal
II. hely 10 %-kal
III. hely 5 %-kal.
Egyéni sportágak esetén: (kick-box: felnőtt, junior, iiúsági, serdülő eredmények)

Az eredményt elérő sportoló minőségi osztálytól függő szorzója nő:

Hivatalos, szakszövetségek által kiírt nemzetközi kupában, bajnokságban elért

I. hely 50-szeresre
II. hely 35-szörösre
III. hely 25-szörösre

Európa bajnokságon elért
I. hely 100- szoros
II. hely 85-szőrös
III. hely 70-szeres

Világbajnokságon elért
I. hely 150-szeres
II. hely 135-szőrös
111: hely 120-szoros

Országos, szakszövetség által kiírt bainokságban elért

I. hely 20-szorosra
II. hely 15-szörösre
III. hely 1 0-szeresre



Az adott évre csak eEy, a 1eiimaasabb (a le2ranposabb) eredmény vehető

fiye1embe!

2. Nézőszám:
Az előző bajnoki évben eladott belépőjegyek alapján számítva; nézőnként l-l pont.

(Az eladott bérletetek minden mérkőzésnél 1-1 nézőnek felelnek meg)

Kick-boksz sportág esetében (azért, mert ezeknél a sportágaknál nincs regisztrált

nézőszám) a klub minden általa rendezett nem bajnoki (megyei, területi, országos)

versenyért 100-100 pontot kap.

3. Egyéb pénzügyi források:
Az előző költségvetési évben igazoltan meglévő más források (az önkormányzati

támogatás és a belépőj egyek, bérletek eladásából származó bevételek figyelmen kívül

hagyásával) — p1. tagdíj bevételek, szponzori támogatás, reklám bevételek, stb. 5.000,-

forintonként l-l pont.
a) Az összes egyesületek valamennyi pontja összeadódik.

b) Ezzel a számmal kell osztani a vérsenysportra fordítható fennmaradó összeget,

kiszámítva az egy pontra eső támogatási értéket.
c) Ebből szorzással számítható ki az egy egyesületre jutó támogatás.

Az az egyesület, szakosztály, akinek köztartozása van, vagy valótlan adatokat szolgáltat, a

támogatási rendszerből két évre kizárja magát.

4. A tartalék alap felosztása:
A tartalék alap felosztásáról a tárgyév második felében a beérkezett kérelmek figyelembe

vételével, legkésőbb a novemberi szakbizottsági ülésen dönt a bizottság.



Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete

részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

2014. február 6-án az Oktatási ás Kulturális Bizottság megszervezte a 2013. évi
önkormányzati sporttámogatások felhasználásának ellenőrzését. A korábbi évekhez hasonlóan
12 sportszervezet vezetője, képviselője mutatta be az elmúlt év pénzügyi dokumentációját ás
számolt be az éves tevékenységéről. A szervezetek előzetesen történt egyeztetés alapján
jelentek meg a megadott időpontban. Az előírás szerint az eredeti számlák kerültek
bemutatásra, melyek megegyeztek az előzetesen benyújtott elszámoló lap adataival. Három
egyesület esetében a fel nem használt összeg visszautalásra kerül.
A beszániolóban feltüntetett adatok alapján kerül sor a 2013. évi sporttámogatás
elosztására a rendelet szerint. A támogatás feltétele az egyesületek eredményességi-,
pénzügyi beszámolója. Minden évben az ellenőrzés megtörténte és a képviselő-testület
részére történő beszámolás jelenti az egyesületek munkájának 2013. évi lezárását és a
2014. támogatásának kezdetét.

2013. év sportegyesületek beszámolója-összefoglalás

Megállapítható, hogy a beszámolók tükrözték az egész éves munkát ás röviden, tömören
beszámoltak az nemzetközi, Országos, megyei eredményeikről.

1.Szalai Barna Tenisz Club: 2013. évben Új vezetőség került a klub élére. A klub biztosítja
az utánpótlás nevelést, gyermekek edzéseit. Eredményesen szerepelnek a megyei
bajnokságban ás évente több alkalommal házi bajnokságot rendeznek.

2.Sportcsarnok Sportegvesület: 4 szakosztályt fog össze továbbra is szűkös anyagi
feltételekkel az egyesület. A kézilabda szakosztály a 2012/2013. évi bajnokságban a megyei
I.o.-ban az 2., az idei évadban jelenleg a 1. helyen áll. Az asztalitenisz szakosztály a
2012/2013. évben már megyei II. osztályban szerepeltek, majd 2013/2014. évben feljutottak
az I. osztályba. A kick-box karate szakosztály versenyzői eredményeket értek el megyei ás
Országos diákolimpián is. Ijász szakosztály egyenlőre házi bajnokságokat szervez.

3.Mezőberényi Football Klub: A klub létszáma 82 fő. 2012/2013. évi szezonban alakult
U16-os csapatuk. A női szakosztályuk kispályás bajnokságbari 2. helyezéssel zárta az évet.

4.Berényi Gyermek FC: Több mint 100 fővel szervezik edzéseiket. Eredményeik alapján
csapataik a megyében szerepelnek sikeresen. 2013. évben a vezetőségben is változások
történtek. A felnőtt csapat 13. helyen áll. U16 serdülő csapat 5. helyen, U19. Ifi csapat 7.
helyen áll.

5.Mezőberényi Sakk Egyesület: Az NB II-es bajnokságban a 8. helyet szerezték meg. Az
egyesület regisztrált létszáma 23 fő. Kapcsolatot tartanak a szovátai testvérvárossal, részt
vettek a Sovata Open nemzetközi versenyen is.



6.Mezőberényi Kosárlabda Klub: A klub több mint 200 fő játékosaival 8 szakképzett
oktató foglalkozik. Aférfifelnőtt csapat az NB IJB-ben játszott, 2013. szeptembertől NB 11-
ben.

7.Petőfi Sándor Gimnázium DSE: A taglétszámuk 641 fő. Kosárlabda, kézilabda, futball,
röplabda sportágakban edzenek a diákok. Komoly diákolimpiai felkészítés is folyik, és
megyei éS Országos eredményeket hoznak. Emellett karate, kajak kenu,fekvenyomó
sportokban és azok versenyein is eredményesen szerepelnek.

8.Berényi Biliárd Klub: 2013-ben a magyar bábus biliárd csapatbajnokságban és az olasz
bábus biliárd csapatbajnokságban is 2. helyezést értek el. Egyéniben is előkelő helyeket értek
cl. 2013. óv bajnoka Kurta László lett. Három játékosuk felkészül a milánói európai
bajnokságra.

9.P18 Postagalambsport Egyesület: Versenyeken indulnak, de jelentős eredményt 2013-bari
nem ért cl az egyesület.

1O.Mezőberényi Szektorlabda Egyesület: Az egyesület a subbuteo népszerűsítését is
vállalta. Eredményeik jók. Csíbor László a legeredményesebb mezőberényi. Erdményeik
figyelemre méltóak. Hicz András nak esélye van kijutni az budapesti EB-re.

11.Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola DSE: Taglétszámuk 906 fő. Ellátja a
diákolimpiai felkészítést és versenyeztetést. Csoportjaik: atlétika,asztalitenisz, kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás,tenisz,tájfbtás.

12.Alföld Turista Egyesület: Az egyesület taglétszáma 113 fő és 2013-ban 358 túrát
szerveztek. Gyalogtúrák, sportturisztika, túlélő-versenyek, kerékpározás, futás szerepelt az
egyesület programjában.

Az egyesületek képviselői az ellenőrzésen is kiemelték, hogy működésük, hatékony munkájuk
és eredményeik eléréséhez elengedhetetlen volt a várostól kapott sporttámogatás.

Reményeink szerint 2014. évben hasonló segítséget fog jelenti a támogatás és minden
egyesület az előző évekhez hasonló, tartalmas, színvonalas munkát tud majd végezni. Az
egyesületek vezetőinek, munkatársaknak ezúton is megköszönjük a 2013. évi munkájukat.

Mezőberény, 2014. február 14.

Barna Márton

Oktatási és Kulturális Bizottság tagja


