VEGYES ÜGYEK

Ügyiratszám: 1/178-7/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. július 17-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Városi diák-, szabadidő- és versenysport támogatása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző

Megtárgyalja:

Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A sporttevékenységek támogatási rendszerét a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és
kötelezettségekről szóló 40//2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet, a civil szervezetek
költségvetési támogatásának rendjéről szóló 38/2012. (XII.17) önkormányzati rendelet,
valamint Tapolca Város 2016-2020 évekre vonatkozó sportkoncepciója határozza meg.
Tapolca Város Önkormányzata minden évben a költségvetési rendeletében keretösszeget állapít
meg a sportfeladatok és a sportrendezvények megvalósításában közreműköd diák-, szabadidőés versenysportban tevékenységet folytató sportszervezetek, civil szervezetek támogatására.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati
rendeletében e célra 23.000 eFt összeget különített el. A pályázati felhívás közzétételét
követően kihirdetett koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel a pályázati felhívás
2020. március 24. napjával visszavonásra került, a 23.000 eFt keretösszegből 9.500 eFt
átcsoportosításra került a koronavírus-járvány elleni védekezés elősegítésének céljából
létrehozott Helyi Járványügyi Alapba.
A veszélyhelyzet elmúltával, az élet „újraindulásával” a sportegyesületek elnökeinek jelzései
alapján szükségessé vált a fennmaradó 13.500 eFt felosztása, melyre az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak alapján teszek javaslatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete
Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló

2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6.
Városi tömeg- és versenysport támogatása keretösszeg
felosztását, melynek összege a 40/2020. (IV. 7.) számú
Polgármesteri határozat alapján 13.5000 eFt, az
előterjesztés 1. számú melléklete alapján elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések
aláírására.
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