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Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által pályázat került kiírásra 2018. május 14-i
beadási határidővel az alábbi kategóriákban:
I. SPORTFELADATOK
I.1.
Szabadidősport:
kiemelkedő
szabadidős
és
egészségkárosultak
részére
rendezett sportrendezvények szervezésére és azokon való részvételre, sportszervezetek
működési költségeinek (sportfelszerelés, bérleti díj, rezsiköltségek, nevezési és tagdíjak,
engedélyek, licence díjak, könyvelési és banki költség, edzői díjak) támogatására.
I.2. Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatása: kiemelt
nemzetközi és hazai sportrendezvények szervezésére és azokon történő részvételre, valamint
nemzetközi és hazai kiemelt sportrendezvényekre történő felkészülésre, sportszervezetek
működési költségeinek (sportfelszerelés, bérleti díj, rezsiköltségek, nevezési és tagdíjak,
engedélyek, licence díjak, könyvelési és banki költség, edzői díjak) támogatására.
Az első kategóriában 38, míg a második kategóriában 14, így összesen 52 db pályázat érkezett.
A pályázatok formailag megfelelőek voltak. A kérelmekről készített kimutatást a határozati
javaslat 1. és a 2. számú mellékletei tartalmazzák.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.22.)
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) elfogadásakor mind az 5.10. melléklet 12.1.4.
„Szabadidősport” előirányzaton, mind a 12.1.5. „Nemzetközi és utánpótlásversenyek,
olimpikonok felkészülése” előirányzaton 2.500.000-Ft került elkülönítésre.
II. IFJÚSÁGI ALAP
II.1. A debreceni fiatalok bevonására épülő ifjúsági projektek támogatása.
II.2. Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi befogadását és párbeszédet segítő programok
támogatása.
II.3. Pályaorientációt segítő programok, tanácsadások, konferenciák, workshopok támogatása.
Az 1. kategóriában 13 db, 2. kategóriában 3 db, 3. kategóriában 2 db, így összesen 18 db
pályázat érkezett. A pályázatok formailag megfelelőek voltak. A kérelmekről készített
kimutatást a határozati javaslat 3., 4. és 5. számú mellékletei tartalmazzák.
A Rendelet 5. sz. melléklet 18. címén „Civil, Kulturális és Ifjúsági „Alap” összesen” során
33.000.000 forint került elkülönítésre.

A Rendelet 18. §-a alapján:
„(1) Az önkormányzat a központi kezelésű feladatai között megtervezett, pályázati úton vagy
pályázati rendszeren kívül nyújtható, működési vagy felhalmozási célú, vissza nem térítendő
vagy visszatérítendő pénzbeli támogatást támogatási szerződés alapján folyósítja a
támogatottak részére.
(2) Amennyiben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdésben
meghatározott támogatási szerződés megkötését megelőzően a polgármester jogosult a
támogatási döntést meghozni. Nem szükséges a polgármester külön döntése abban az
esetben,
ha a Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezett, az (1)
bekezdésben meghatározott, pályázati rendszeren kívüli pénzbeli támogatás összegét rögzítő
kiadási előirányzat megnevezése egyértelműen tartalmazza a támogatott szervezet nevét.
(3) Az e rendeletben megtervezett Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" (5. melléklet 18. cím)
kiadási előirányzatának legfeljebb 70%-a pályázati úton kerülhet felhasználásra. A
fennmaradó kiadási előirányzat terhére a polgármester pályázati rendszeren kívül, egyedi
támogatások odaítélésről dönthet.”

A Rendelet 7. § (2) bekezdése alapján:
„(2) Amennyiben a költségvetés végrehajtása során, év közben olyan alapítványt kíván az
önkormányzat támogatni, amelynek támogatása a költségvetési rendeletben nem került
betervezésre az (1) bekezdés szerint, az alapítvány támogatásával kapcsolatos fedezet
biztosításáról a polgármester dönt a 15.§-ban foglalt szabályok szerint, a támogatási döntést
pedig a Közgyűlés jogosult meghozni.”

A sportról szóló 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelet 2. melléklet III. pont (1) alapján:
„III. (1) A beérkezett pályázatokat – a jogszabályban, valamint a pályázati felhívásban
meghatározott formai és tartalmi feltételek meglétének ellenőrzését követően – az illetékes
bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) részére döntési javaslat megtétele céljából az
illetékes szakosztály készíti elő.”

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnökének előterjesztésére a 4/2018. (II.22.)
önkormányzati rendelet 18. §-a, valamint az 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelet 2. melléklet III. pont
(1) alapján:
1. megtárgyalta a Sportfeladatok pályázatra érkezett kérelmeket és javasolja a
polgármesternek, hogy az 1. és 2. számú melléklet „Javasolt támogatás” oszlopban
szereplő összegekkel hozzon támogatási döntést.
2. Megtárgyalta az Ifjúsági Alap pályázatra érkezett kérelmeket és javasolja a
polgármesternek, hogy a 3., 4. és 5. számú melléklet „Javasolt támogatás” oszlopban
szereplő összegekkel hozzon támogatási döntést.
3. Felkéri a Jegyző útján a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Bizottság javaslatáról a
polgármestert tájékoztassa, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Szentei Tamás, a Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2018. június 21.

Szabó Gyula
elnök

