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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen büszke azon hagyományaira, melyet a „Cívis Város” színeiben versenyző sportolóink
alapoztak meg. Olimpiai, világ- és Európa bajnokaink csodálatos eredményeinek köszönhetően
városunk számtalan alkalommal állhatott sikeres versenyzőink mellett a dobogó legfelső fokán.
Bajnokaink hosszú sora jelzi, hogy egy kis ország második legnagyobb városának sportolói is
legyőzhetik a világot. Méltán mondhatjuk tehát, hogy a nemzetközi és a magyar sporttörténelem
jelentős alakjai között városunk büszkeségei mindig jelen vannak!
Debrecen mindig kiemelt feladatának tekintette, hogy a sikeres szerepléshez szükséges feltételeket a
lehetőségeihez képest a legmagasabb színvonalon biztosítsa azon versenyzők részére, akik
debreceni színekben képviselték hazánkat világszerte. Mindazoknak, akik elhivatottságukkal,
küzdeni tudásukkal példát mutatnak az egész világnak, elnyerve mindannyiunk tiszteletét és
csodálatát.
Kiváló olimpikonjaink, mint például Hódos Imre birkózó, Gyarmati Olga atléta, Nagy Margit és
Tőrös Olga tornászok, illetve Békessy Béla és Kovács Pál vívók, örökre beírták nevüket és
eredményeiket a sportévkönyvek lapjaira. Fontos feladatunk tehát, hogy – emlékezve a dicső
nagyokra – a jelen kiválóságait is segítsük céljaik elérésében, hiszen az ő sikereik a városnak és
minden polgárának siker egyaránt.
Debrecen városa évek óta elkötelezett a sport támogatása mellett. Közvetlenül, illetve közvetetten,
pályázati rendszer keretein belül törekszünk arra, hogy a debreceni sportélet minden területének
támogatást tudjunk nyújtani, legyen az élsport, szabadidősport, diáksport, vagy egészségkárosultak
sportja.
A 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontja alapján a kitüntetések és elismerő címek alapítása a
képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A sport területén betöltött felelősségteljes szerepünk miatt
indokolt, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ösztöndíj létrehozásával
támogassa azon sportolókat, akik kiemelkedő eredményeikkel méltókká váltak arra, hogy a város
anyagilag is segítse munkájukat. Ezzel a szerepvállalással biztosíthatjuk azt, hogy kiváló
versenyzőink nyugodt körülmények között a jövőben is sikeresen szerepelve képviseljék
Magyarországot és Debrecent egyaránt.
Az ösztöndíj névadójának Békessy Bélát javaslom, aki a magyar vívó sportág egyik
legkiemelkedőbb alakja. Az első debreceni sportoló volt, aki olimpiai kvótát szerzett. Az 1912-es
Stockholmi Nyári Olimpiai Játékokon mindhárom egyéni fegyvernemben indult, és kardvívásban
Fuchs Jenő mögött második lett. Többszörös magyar bajnok. Életének jelentős részét Debrecenben
élte le. Az első világháborúban halt hősi halált.
Békessy Béla nevét korábban egy debreceni általános iskola viselte, jelenleg pedig a debreceni
vívócentrum, illetve egy rangos helyi emlékverseny névadója. Ezzel az ösztöndíjjal méltó emléket
állítana az önkormányzat a száz éve elhunyt debreceni olimpikonnak.
Az ösztöndíjban kizárólag olyan, debreceni sportszervezetben versenyző egyéni- vagy
csapatsportágban résztvevő, amatőr vagy hivatásos felnőtt, vagy legidősebb utánpótlás korosztályba
tartozó sportolók részesülhetnek, akik olimpián, paralimpián, világjátékokon, világ- és Európabajnokságokon, világkupákon kiemelkedő eredményeket értek el.
A kitüntető díjjal oklevél és pénzjutalom jár. Debrecen Megyei Jogú Város 6/2016.
önkormányzati rendelete bruttó 7.000.000 Ft-ot különített el „Sportösztöndíj” néven
melléklet 11.2.2. alcímen. Az ösztöndíj évente, pályázat keretében kerül kiosztásra,
időtartamra. A folyósításra havonta, az átadást követő hónaptól kerül sor. A díj minden
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Közgyűlés rendes ülésén, ünnepélyes keretek között kerül átadásra, legfeljebb havi bruttó 250.000
Ft összegben.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése
alapján a képviselő-testület hatásköreit átruházhatja a polgármesterre. Annak érdekében, hogy a
pályázatok elbírálása megfelelő ütemben, a lehető leggyorsabb határidővel megtörténjen, javaslom,
hogy az ösztöndíjat elnyertekről és az ösztöndíj összegéről az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
véleményezését követően a polgármester döntsön.
Javaslom továbbá azt is, hogy a pályázat a Közgyűlés döntését követően azonnal kerüljön
meghirdetésre az önkormányzatunk támogatási alapjainak működtetése során megszokott módon. A
pályázattal kapcsolatos feladatokat a Kulturális Osztály bonyolítsa le.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, a 41.
§ (4) bekezdése, valamint a 42. § 3. pontja alapján
1./ „Békessy Béla sportösztöndíjat” alapít olyan, debreceni sportszervezetben versenyző egyénivagy csapatsportágban résztvevő, amatőr vagy hivatásos felnőtt, vagy legidősebb utánpótlás
korosztályba tartozó sportolók támogatása érdekében, akik olimpián, paralimpián, világjátékokon,
világ- és Európa-bajnokságokon, világkupákon kiemelkedő eredményeket értek el.
2./ A „Békessy Béla sportösztöndíj” évente, pályázat keretében kerül kiosztásra, egy év időtartamra.
A folyósításra havonta, az átadást követő hónaptól kerül sor. A díj minden évben a Közgyűlés
rendes ülésén, ünnepélyes keretek között kerül átadásra. A kitüntető díjjal oklevél és pénzjutalom
jár, legfeljebb havi bruttó 250.000 Ft összegben.
3./ Átruházza a polgármesterre a pályázat kiírásával kapcsolatos, valamint az ösztöndíjasok
személyére, illetve az ösztöndíj mértékére vonatkozó döntési hatáskört.
4./ Felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy a pályázatokat véleményezze, és
véleményéről a polgármestert tájékoztassa.
Határidő: a pályázati határidő lezárását követően azonnal
Felelős: az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a „Békessy Béla ösztöndíj” összegének
fedezetét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata éves költségvetésébe tervezze be.
Határidő: az adott év költségvetésének tervezése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2016. május 4.

Dr. Papp László
polgármester

