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Tisztelt Képviselő-testület!
A Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban működő sportszervezetek
működésének támogatását biztosító pénzügyi keret felosztását a költségvetése elfogadását
követően, évente határozza meg.
2020. január 31-ig 6 helyi sportszervezet nyújtotta be a kérelmét, összesen 14.254.000 Ft
működési célú és 1.344.000 Ft létesítményhasználathoz kapcsolódó, összesen: 15.598.000 Ft
támogatási összegre vonatkozóan.
Ezek: a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület, a Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület, a Martfűi
Városi Sportegyesület, a Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub, a Martfűi Úszó és Triatlon
Klub, valamint a Martfűi József Attila Általános Iskola Diáksport Egyesülete.
Az egyesületek pályázati anyaga szerint a korábbi évekhez hasonlóan sok sportolójuk, több
sportágban ért el 2019-ben országos és nemzetközi viszonylatban is szép eredményeket és
2020-ban is tervezik hasonló szintű versenyeken való részvételüket.
Utánpótláskorú sportolók - a Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület kivételével - minden
sportszervezetnél vannak, fontosnak tartják a rendszeres sportolás megszerettetését és minél
több martfűi gyermek bevonását az egészséges életmódot, a folyamatos testedzést jelentő aktív
sportéletbe.
A helybeli sportszervezetekben sportolók Martfűn és több környékbeli települések élők közül
kerülnek ki (jellemzően: Tiszaföldvár, Szolnok, Mezőtúr, Törökszentmiklós, Rákócziújfalu,
Rákóczifalva, Öcsöd, Cibakháza), de nagy számban vannak közöttük budapesti és halásztelki
lakosok is.
Jelentős a tagok közül a különböző szövetségek által leigazolt versenyzők száma, akik szintén
jellemzően a felsorolt lakóhelyeken élnek.
A sportszervezetek részben az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat (Városi
Sportcsarnokot, sportpályát (ezen belül műfüves pályát) Művelődési Központ és Könyvtár
alagsorát, helyiségeit, a volt Mártírok úti Általános Iskola helyiségeit, az Egészségház alagsorát
használják az edzések, különböző sportprogramok, versenyek lebonyolításához, valamint
igénybe veszik a Damjanich János Szakképző Iskola tornatermét, a salak teniszpályákat és a
Termál Spa-n belül működő uszodát is.
Az Önkormányzat továbbra is folyamatosan biztosítja a Városi Sportcsarnokban, a Városi
Művelődési Központ és Könyvtárban, a sportpályán az egyesületek számára a létesítmény
használat térítésmentes lehetőségét, mellyel jelentős mértékben támogatja a helyi sportéletet.
Egyes sportszervezetek több éve részt vállaltak a felújítási, állagmegóvási feladatok
ellátásában, (erőemelő edzőterem, karate edzőterem) üzemeltetésre átvettek ingatlant
(sportöltöző) vagy pályázat miatti szerződés kötelezi őket az üzemeltetésre (salak teniszpályák).
A benyújtott pályázatok alapján a sportszervezetek működésében, eredményességében,
valamint az utánpótlás-nevelés vonatkozásában jelentős változás nem következett be az
eddigiekhez képest a 2019. évi eredményeiket, valamint a 2020. évi terveiket bemutató adataik
alapján.
Martfű Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tervezete a sportszervezetek
támogatását biztosító pénzügyi keretet idén is változatlan összegben, 14.000.000 Ft-ban
határozza meg.

A benyújtott kérelmekben az egyesületek 2020. évi költségvetése szerint az önkormányzati
támogatás tervezett mértéke a sportszervezeteknél nem haladja meg a sportkoncepcióban
rögzített határ: a tervezett bevételek 75 %-át.
A működési célú támogatási igényén kívül a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület a térítésmentes
használatba adási szerződés alapján általa működtetett önkormányzati tulajdonú ingatlan, a
sportpályához tartozó sportöltöző fenntartási kiadásaihoz a tavalyihoz hasonlóan idén is
igényelt 1.344.000 Ft támogatást.
A Martfűi Úszó és Triatlon Klub idei támogatási kérelmének elbírálása során az előző évek
gyakorlata szerint idén is szükséges meghatározni a működési célú kiadásaik támogatása
mellett az úszóbérletek vásárlásához szükséges létesítmény használathoz kapcsolódó
önkormányzati támogatás összegét.
A Városi Sportegyesület idei céljai között szerepel az erőemelés sportágban Európa Bajnokság
szervezése, ezért indokoltnak látom, hogy a tavalyi támogatási összeget a VSE esetében
150.000 Ft-tal emelje meg a Képviselő-testület.
A fentiek figyelembevételével javasolom továbbá, hogy a többi sportegyesület az előző évben
meghatározottak szerinti mértékben kapjon önkormányzati támogatást a 2020. évi céljai
megvalósításához, mellyel a tavalyi felosztáshoz hasonlóan nem kerülne az idén sem a teljes
pénzügyi keret felhasználásra, 410.000 Ft a költségvetés általános tartalékkeretébe kerülne
áthelyezésre.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek:
Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2020. (…..) határozata
a 2020. évi sporttámogatási keret felosztására
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi sporttámogatási
keret felosztásáról szóló előterjesztést, mely alapján az alábbi döntést hozza:
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi sporttámogatási keret terhére
támogatást biztosít:
1. a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület számára 2.304.000 Ft-ot működési célú
felhasználásra és 1.344.000 Ft-ot a létesítmény használathoz kapcsolódó, a
Sportegyesülettel megkötött létesítményhasználati szerződésben foglaltak szerinti
feltételek alapján, az ehhez kapcsolódó költségei finanszírozására,
2. a Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület számára 816.000 Ft-ot működési célú
felhasználásra,
3. a Martfűi Városi Sportegyesület számára 2.358.000 Ft-ot működési célú felhasználásra,
4. a Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub számára 2.208.000 Ft-ot működési célú
felhasználásra,

5. a Martfűi Úszó és Triatlon Klub számára 2.352.000 Ft-ot működési célú felhasználásra
és 768.000 Ft-ot a létesítmény használathoz kapcsolódó úszóbérlet költségei
finanszírozására,
6. A Martfűi József Attila Általános Iskola DSE számára 1.440.000 Ft-ot a diákok
egészséges életmódhoz kapcsolódó sporttevékenysége finanszírozásához,
mindösszesen: 13.590.000 Ft összegben.
A sporttámogatási keretből kiosztásra nem kerülő 410.000 Ft-ot az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének általános tartalékkeretébe áthelyezi.
Az egyes sportszervezetekkel a 2019. évi önkormányzati támogatás szabályszerű
elszámolásának elfogadását követően 30 napon belül a 2020. évi támogatási szerződéseket meg
kell kötni, melyek aláírására a Polgármestert a Képviselő-testület felhatalmazza.
Erről értesülnek:
1.) J.N.Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok,
2.) Valamennyi Képviselő, Helyben,
3.) Valamennyi érintett sportszervezet, Székhelyén,
4.) Martfűi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Irodája, Helyben,
5.) Irattár.
Martfű, 2020. február 11.
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