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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a sport támogatását.
Debrecen minden esetben törekszik arra, hogy segítse a városunkban működő, eredményes
sportszervezetek munkáját, a felnőtt és utánpótlás csapatok versenyeztetését.
A városi kiemelt sportszervezetek támogatását az éves költségvetési rendeletben külön
előirányzatként szerepeltetjük. Sportcélú pályázati rendszert üzemeltetünk annak érdekében, hogy
segítsük a városunkban működő sportszervezetek tevékenységét. A Békessy Béla sportösztöndíj
megalapításával támogatni tudjuk többek között a kiemelkedő eredményeket elért felnőtt és a
legmagasabb utánpótlás korosztályba tartozó sportolók felkészülését is. A kiváló infrastrukturális
adottságainknak köszönhetően pedig évente több kiemelt rendezvénynek is házigazdái vagyunk.
Az 1989-ben alakult Debreceni Hoki Klub meghatározó egyesülete Debrecen sportéletének. A
felnőtt csapat 2014-2017. között szerepelt a MOL Liga küzdelmeiben, a 2016/17-es szezonban
pedig Magyar Kupa bronzérmet szereztek. A több mint 200 igazolt játékosnak köszönhetően
minden utánpótlás korosztályban indítottak csapatot. Az országos bajnokságban az U20 korosztály
4., az U18 korosztály 5., az U16 csapat 9., az U14 „A” csapata pedig 4. helyen végzett. Az
alacsonyabb korosztályokban a tornák, fordulók eredményeit hivatalosan nem számolják össze.
Önkormányzatunk 2018-ban is támogatni kívánja a debreceni jégkorong sportágat, amivel
biztosítható, hogy az eddig elért sikeres szereplést utánpótlás szinten folytathassa a klub, és a
Debreceni Hoki Klub keretein belül sportoló 230 gyermek továbbra is űzhesse a sportágat. Ennek
érdekében javaslom, hogy Önkormányzatunk előzetesen vállaljon kötelezettséget arra, hogy
50.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Debreceni Hoki Klub részére az Önkormányzat 2018.
évi költségvetése terhére.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjára
1./ előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletében a Debreceni
Hoki Klub működését segítő, 50.000.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást
biztosít.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban meghatározott forrás összegét
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése
Felelős:
Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. július 12.
Dr. Papp László
polgármester

