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ELŐTERJESZTÉS
a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület

2015. február 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A Humánügyi Bizottság kezdeményezte az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a
helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX,25.) MOK sz. rendelet
módosítását, mivel változások történtek a sportegyesületek névsorában illetve a 2014. évi
sporttámogatás ellenőrzése során. A Bizottság 2015. február 4-én megtartött rendkívüli ülésén
a következ* határozatot hozta:
53/2015. (II. 04.) sz. határozat:
A Humánügyi Bizottság kezdeményezi az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a
helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MOK sz. rendelet
III. melléklet 1/4. pontjának módosítását a következők szerint:
- Mezőberényi Szektorlabda Egyesület és a P. 18. Postagalambsport Egyesület kikerül a
táblázatból
- Mezőberényi Horgász Egyesület kerül bele I % megjelöléssel.
- A femimaradó 1 % az 115. pont 5 % tartalékalapját növeli 6%-ra.
A bizottság a módosítás indokául megállapítja, hogy a Mezőberényi Szektorlabda Egyesület
lemondott a 2015. évi támogatásról, a P. 18. Postagalambsport Egyesületet működési
nehézségből következő eredménytelenség miatt nem részesül támogatásban 2015. évben.
- Mezőberényi Horgász Egyesület a 9/2014.(II.25.) önk. rend., Mezőberényi Malom-Fitness
Diák-Sportegyesület a 38/2014.(XII.23.) önk. rend. módosításával felkerült a sportegyesületek
névsorába és ennek alapján 2015 évben támogatásban részesül.
Felelős: Körösi Mihály elnök
Határidő: Februári képviselő-testületi ülés

A Humánügyi Bizottság kezdeményezésére elkészült a módosító rendelet-tervezet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
el a mellékelt módosító rendelet- tervezetet.

Mezőberény, 2015. február 6.

Gulyasne ur Sah Henrietta
aljegyző





Mezőberény Város őnkormányzati Képviselő-testülete
.12015.(.,...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport
tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.)MőK sz. rendelet módosításáról

Mezobereny Varos Őnkormanyzati Kepviselo-testülete a sportról szoló 2004 evi I torveny

55. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés 1)

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1**

Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység

támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MŐK sz. rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1.

melléklete lép.

2.*

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Mezőberény, 2015

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző



1 .melléklet a . ../201 5.(....) önkormányzati rendelethez

SPORT ALAP ELOSZTÁSI ELVE

L
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 nemenként,
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 Club 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

Alföld Turista Egyesület Mezőberény 7

Mezőberényi Sakk Egyesület 5

Szalai Barna Tenisz Club 5

Berényi Billiárd Klub 1

Mezőberényi Horgász Egyesület 1

5. A versenysportra fordítható összeg 6 %-a tartalékalapot képez.
6. A fenmnaradó összeg elosztása pontrendszer alapján történik, az alább nevesített
egyesületek között:

Mezőberényi Football Club
Sportcsarnok Sportegyesület
Mezőberényi Kosárlabda Klub

II.
Pontrendszer a versenysportra fordítható összeg elosztására:
A sportalap elosztás az előző évi eredmények, a sportegyesületek beszámolója alapján kerül
meghatározásra.

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

rnggő szorzó értéke 1.

Eredményességtől függő szorzó:

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

Elért eredményektől függően a minőségi osztálytól függő szorző nő:

Magyar Kupaban elért orszagos -32-be j utas eseten 50 %-kal a labdarugas es a

kézilabda, 1 6-ba jutás a kosárlabda esetén

Saját bajnokságban elért
I. hely 15 %-kal
II. hely 10 %-kal
III. hely 5 %-kal.
Egyéni sportágak esetén: (kick-box: felnőtt, junior, iljúsági, 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-szörös
III. hely 70-szeres

Világbajnokságon elért
I. hely 1 50-szeres
II. hely 135-szörös
III 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 eav,- a lema2asabb (a leEranEosabb) eredmény vehető

fi2yelembe!

2. Nézőszám:
Az előző bajnoki évben eladott belépőjegyek alapján számítva; nézőnként 1-1 pont.

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



Kick-boksz sportág esetében (azért, mert ezeknél a sportágaknál nincs regisztrált
nézőszám) á 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) — Pl. tagdíj bevételek, szponzori támogatás, reklám bevételek, stb. 5.000,-
forintonként 1-1 pont.
a) Az összes egyesületek valamennyi pontja összeadódik.
b) Ezzel a számmal kell osztani a versenysportra 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 kérlmek figyelembevételével, legkésőbb a novemberi szakbizottsági ülésen dönt a bizottság.


