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Jegyzőkönyv
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési,
Ifjúsági, Sport és Civil Bizottsága 2020. július 13-án (hétfő) 1000 órai kezdettel tartott
nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem
Az ülésen megjelent: Sótonyi Mónika bizottsági elnök
a bizottság képviselő tagjai közül:
Benczik Gabriella alelnök
Csik Richárd
Zakar Csaba
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Vinkler Beáta
Csécs Ferenc
Sőregi Attila

Meghívottak és megjelentek:

Bíró Orsolya csoportvezető
Gericsné dr. Nagy Andrea jogtanácsos
Matolcsi István
Schmidmajer Ádám bizottsági referens

Sótonyi Mónika a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, ezután
megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 7 fő megjelent, így a bizottság
határozatképes.
Sótonyi Mónika a bizottság elnöke kérte, hogy most a napirendek elfogadásáról
szavazzanak.
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen
lévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottságának
50/2020. (VII. 13.) határozata

a napirend elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági,
Sport és Civil Bizottság 2020. július 13-i ülésén az alábbi napirendi pontok
tárgyalására kerül sor:
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1. Döntés a 2020. évi sporttámogatások felosztásáról

Előadó: Sótonyi Mónika Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság elnöke

Napirendek tárgyalása:
1. Döntés a 2020. évi sporttámogatások felosztásáról

Előadó: Sótonyi Mónika Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság elnöke

Sótonyi Mónika a bizottság elnöke elmondta, hogy korábban a Közgyűlés a
Verseny és élsport kereten belül 6 kiemelt egyesület támogatásáról már döntött, a
mai alkalommal pedig a kereten megmaradt nagyjából 30 millió Ft sorsáról kell
döntenie a Bizottságnak, amire Sótonyi Mónika javaslatot tett, emellett az
előterjesztés mellékletében megtalálható a sportegyesületek közötti részletes
felosztás. Kiemelte, hogy ez egy nagyon nehéz év, és sajnos az idei évben jóval
kevesebb pénzből gazdálkodhatunk, mint a korábbi években. Fontosnak tartaná,
hogy a táblázatban kiemelt 8 sportegyesület ezeket a pénzösszegeket mindenképpen
megkaphassa, hiszen számukra ez az életben maradáshoz szükséges, mivel edzők
bérét kell finanszírozniuk.
Fontosnak tartja a Veszprém Megyei Diáksport Egyesület támogatási összegének
megtartását, mivel itt is van olyan foglalkoztatott, akinek a munkabérét is fedezi a
kapott támogatás.
A 4 sportoló, akiknek az olimpiai felkészülésére szándékozik támogatást adni a
javaslata alapján, úgy gondolja, hogy a korábbi eredményeik miatt elengedhetetlen a
támogatásuk, és reméli, hogy tovább öregbítik városunk hírnevét sportolóink.
Megjegyezte, hogy az egyesületek csak a sportolók felkészítésére használhatják fel
ezeket az összegeket. Ezen kívül az előterjesztés összeállításakor felsorolásra
kerültek azok a sportegyesületek, akik támogatási igényt adtak be a megadott
határidőig. Megemlítette, hogy a javaslata alapján jelenleg csak 20 egyesületet lehet
támogatni, és 25 egyesület most sajnos nem részesülne támogatásban.
Ez a 20 egyesület úgy került gyakorlatilag kiválasztásra, hogy azok az egyesületek
kapjanak segítséget, ahol folyamatos aktivitást lehet tapasztalni, illetve a legnagyobb
létszámmal képviseltetik magukat, valamint fontos volt az utánpótlással foglalkozó
egyesületek kiemelése is. E szerint tett javaslatot az összegekre. A témával
kapcsolatban szeretné mindenki véleményét meghallgatni. Végezetül megemlítette,
hogy egy határozati javaslat van, amiről szavaznia kell majd a Bizottságnak.
Vinkler Beáta külső szakértő felvetette a kérdést, hogy aprózzuk-e el ezt az
összeget, és adjunk néhány tízezer forint támogatást egyes egyesületeknek, vagy
inkább kapjon kevesebb egyesület, viszont ezek több támogatásban részesülnének?
Sótonyi Mónika a bizottság elnöke elmondta, hogy az ő fejében is megfordult ez
a gondolat. Véleménye szerint lehet egy olyan határvonalat is meghúzni, hogy
100.000 Ft alatt nem adunk támogatást, vagy nem aprózzuk el, és maradványként
kezeljük ezt az összeget, bízván abban, hogy ősszel valamilyen támogatáshoz tudjuk
juttatni a sportegyesületeket, akár nagyobb összeggel.
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Zakar Csaba bizottsági tag kifejezte, hogy nem ért egyet a Veszprémi Jégsport SE
700.000 Ft-os támogatásával, mivel tavaly decemberben egy 15 évre szóló
szerződést kötött velük az önkormányzat, ami 25 millió forintról szól. Ezt az összeget
a jégcsarnok megépítésére használhatnák fel, ezért nem érti, hogy a jégkorongos
egyesület miért részesülne ilyen összegű támogatásban.
Sótonyi Mónika a bizottság elnöke hozzáfűzte, hogy az előterjesztés
tartalmazza, hogy a Veszprémi Jégsport SE egyoldalúan lemondott erről a 25 millió
forintos támogatásról, mivel néhány feltételt nem képesek teljesíteni a szerződésben
foglalt határidőkre a kialakult járványhelyzet, és a lecsökkent anyagi lehetőségek
miatt. Így ez az összeg a Verseny és élsport kereten rendelkezésre áll.
Zakar Csaba bizottsági tag megjegyezte, hogy ez a 25 millió forint benne van a
költségvetésben, és ezt fel lehetne használni.
Schmidmajer Ádám bizottsági referens elmondta, hogy igen, ez az összeg
valóban megtalálható a Verseny és élsport kereten, amit idén ki is kellett volna
fizetni, mivel élő szerződése volt erről. Viszont így, hogy az egyesület lemondott erről
a támogatásról, így ez felszabadult, és ennek köszönhetően tudjuk szétosztani a
Verseny és élsport kereten belül a többi sportegyesület között.
Benczik Gabriella a bizottság alelnöke megjegyezte, hogy átnézte azoknak az
egyesületeknek a listáját, akik nem kapnak a javaslat szerint támogatást. Elfogadja
Sótonyi Mónika indokait és javaslatait, miszerint azok alapján próbálta csoportosítani
a támogatni kívánt egyesületeket, hogy azok milyen létszámmal dolgoznak, vagy
milyen eredményeket érnek el, ettől függetlenül úgy gondolja, hogy méltatlanul
kevés figyelmet kapnak azok az egyesületek, akik a civileket célozzák meg. Példának
hozta fel a A Fény Sportegyesületet, akik a csecsemőtől az idős korig habilitációval,
rehabilitációval, gyógytornával, táborszervezéssel úszásoktatással foglalkoznak.
Emellett sajnos hiány van az országban az ezeken a területeken dolgozó
szakemberekből, viszont ez az egyesület segít azoknak a gyerekeknek, akik
bármilyen testi, vagy szellemi nehézségekkel küszködnek. Ezért úgy gondolja, hogy
attól függetlenül, hogy nem tudnak olyan sporteredményeket felmutatni, mint a többi
sportegyesület, viszont véleménye szerint a megelőzés kiemelkedően fontos a
sportban, és ezt is támogatni kellene. Azt kéri a Bizottság tagjaitól, hogy a következő
alkalommal, amikor a támogatások felosztásáról tárgyalunk, akkor ezeket a
szempontokat is vegyük figyelembe. Ugyanilyen helyzetben van a Piros Életmód SE,
akik kifejezetten a futás tanításával foglalkoznak. Úgy gondolja, hogy mindenkinek
érdeke, hogy a városban minél kevesebb legyen a beteg gyerek, a mozgásproblémás
felnőtt, és legyen elegendő gyógytornász.
Sótonyi Mónika a bizottság elnöke kifejezte, hogy azonosulni tud azzal, amit
Benczik Gabriella mondott el, nagyon fontos a prevenció, és az ezzel foglalkozó
egyesületek támogatása. Elmondta, hogy véleménye szerint a jövőben is azon lesz az
önkormányzat, hogy ezeket az egyesületeket támogatni tudja. Hozzáfűzte, hogy ha a
kisebb egyesületeket szeretnénk most támogatni, akkor a jelenlegi körülmények
között úgy tudnánk csak elérni ezt, hogy az általa javasolt egyesületek kárára lehetne
ezt megvalósítani, vagyis el kellene venni tőlük bizonyos összegeket.
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Matolcsi István elmondta, hogy az ilyen problémákat, vagyis, hogy egy egyesület
nem kap elegendő támogatást, azt a Sportcélok és feladatok keretből szoktuk a
korábbi években kiegészíteni. Ez úgy kivitelezhető, hogy az egyesület nem
támogatásként jut az összeghez, hanem számlát állít ki az Önkormányzatnak
valamilyen sportszervezési szolgáltatásról. Vinkler Beáta megjegyzésére reagálva
elmondta, hogy ez a korábbi években mindig felmerült, hogy az egyesületek milyen
kevés támogatást kapnak, és probléma volt, hogy a sport keret milyen módon
kerüljön felosztásra. A tapasztalatok alapján a jelképes összegek is sokat érnek az
egyesületek számára, mivel azt érzik, hogy szó volt róluk az ülés során.
Sótonyi Mónika a bizottság elnöke Matolcsi István hozzászólására reagálva
megjegyezte, hogy technikailag van erre a számlás kifizetésre lehetőségünk.
Benczik Gabriella a bizottság alelnöke elmondta, hogy korábban dolgozott olyan
egyesületnél, ahol a számlákat megelőlegezni is nehéz, és fontos lenne, hogy
mielőbb megkapják a támogatásukat. Természetesen megérti, hogy a versenysportot
támogatni kívánjuk, viszont a megelőzés legalább olyan fontos területe a sportnak,
és az egészségnek. Ezután hozzáfűzte, hogy még nem látja át igazán az
önkormányzat rendszerét a sporttámogatásokkal kapcsolatban. Megkérdezte, hogy
volt-e korábban összehívva tájékoztató a kisebb egyesületeknek a lehetőségekről,
valamint milyen segítséget tud nekik nyújtani az önkormányzat a pályázatokkal
kapcsolatban? Van-e erre lehetőség?
Schmidmajer Ádám bizottsági referens elmagyarázta, hogy hogyan működik a
sporttámogatásokkal kapcsolatos pályázatok kiírása, valamint az egyesületek hogyan
pályázhatnak, milyen nyomtatványokat kell nekik beadni ahhoz, hogy támogatást
kapjanak. A Közgyűlés mindig februárban állapítja meg a költségvetést, ezután a
Bizottságnak saját hatáskörben kell döntenie a sportkereten lévő összegek
felosztásáról.
Benczik Gabriella a bizottság alelnöke elmondta, hogy ezzel tisztában van, és
érti, hogy ez az év nem kifejezetten pozitív év a felosztás szempontjából. Igazából
azt szeretné kezdeményezni, hogy a kisebb egyesületek számára legyen egy
tájékoztató az adott évi költségvetési helyzetről, valamint az Önkormányzat nyújtson
valamilyen segítséget a pályázatírással kapcsolatban azok számára, akik ezt igénylik.
Schmidmajer Ádám bizottsági referens elmondta, hogy a következő évtől
felajánljuk a lehetőséget az egyesületek számra, hogy segítséget kérjenek ezekkel
kapcsolatban.
Sótonyi Mónika a bizottság elnöke hozzáfűzte, hogy az önkormányzat mindig
igyekszik publikálni a tanórán kívüli tevékenység támogatásánál, hogy ott is van
lehetőség az iskoláknak, vagy diákoknak akár sportra is támogatási igényt
benyújtani.
Zakar Csaba bizottsági tag megkérdezte, hogy az Éles József vezette kézilabda
csapat felkerült az NB I-be, és ők adtak-e be valamilyen kérelmet, illetve kapnak-e
valamilyen segítséget?
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Sótonyi Mónika a bizottság elnöke véleménye szerint ezt a Közgyűlésnek kellene
tárgyalnia.
Schmidmajer Ádám bizottsági referens Zakar Csaba felvetésére elmondta, hogy
lenne rá lehetőség, viszont számukra akkora összeget kellene adni, ami gyakorlatilag
az összes támogatni kívánt egyesület pénzét ennek az egyesületnek kellene odaadni,
ami pedig meghaladja a 10 millió forintot, így ez már nem bizottsági hatáskör.
Valamint ők nem is adtak be támogatási kérelmet az év elején.
Vinkler Beáta külső szakértő megkérdezte, hogy a Gyulafirátót SE-nél az
utánpótlás létszám mekkora?
Schmidmajer Ádám bizottsági referens válaszában elmondta, hogy 4 korosztály
van az egyesületben, ami nagyjából 100 főt jelent.
Vinkler Beáta külső szakértő megjegyezte, hogy a VFC USE 8,5 millió forintot kap
a teljes évre, ahol 800 gyerek van, és arányaiban nem érzi a támogatás mértékének
jogosságát.
Schmidmajer Ádám bizottsági referens erre azt válaszolta, hogy a Gyulafirátót
SE esetében nem csak az utánpótlás csapatok tartoznak ide, hanem a Megyei I.
osztályban játszó férfi felnőtt csapat támogatása is benne van ebben az 1,5 millió
forintban. A VFC USE viszont egy külön egyesület, ahol csak utánpótlás korú
játékosokat foglalkoztatnak, mellette ott van a VLS Veszprém, ahol a felnőtt
labdarúgók játszanak.
Zakar Csaba bizottsági tag megkérdezte, hogy van-e valamilyen mód a Veszprémi
Triatlon Egylet támogatására?
Sótonyi Mónika a bizottság elnöke a jelenlegi helyzetben azt javasolja, hogy a
korábban említett Sportcélok és feladatok soron megmaradt 1 millió forint
gyakorlatilag az egész évre megmaradt tartalékunk. Azt javasolja, hogy A Fény SE, a
Piros Életmód SE, valamint a Veszprémi Triatlon Egylet nyújtson be számlát a
sportszolgáltatásról, valamint véleménye szerint bíznunk kell abban, hogy az ősz
folyamán további forrásokhoz juthat az önkormányzat, így lehetőségünk lesz
támogatni az összes többi sportegyesületet is.
Benczik Gabriella a bizottság alelnöke elmondta, hogy egyetért Sótonyi Mónika
felvetésével, miszerint nem szabad minden pénzünket most elkölteni, mivel még csak
az év közepén tartunk, és bármi előfordulhat a közeljövőben. Előfordulhat, hogy
szükség lesz még erre a pénzre a későbbiekben.
Csík Richárd bizottsági tag teljességgel egyetért Matolcsi István véleményével,
valamint a Sótonyi Mónika által javasolt felosztással, természetesen Benczik Gabriella
felvetésével is azonosulni tud. Az lenne a javaslata, hogy az a pénz, ami jelenleg még
rendelkezésre áll, azt meg kellene tartani, kicsit kivárni, megvárni, hogy hogyan
alakul ez az év, és nagyjából szeptember-október környékén felvenni velük a
kapcsolatot az esetleges támogatás lehetőségéről.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság
jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottságának
51/2020. (VII. 13.) határozata
a 2020. évi sporttámogatások felosztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, Köznevelési, Ifjúsági,
Sport és Civil Bizottsága a „Döntés a 2020. évi sporttámogatások felosztásáról” szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. A Bizottság a sportszervezetek támogatására szolgáló keretet az alábbiak
szerint osztja fel:
Működési támogatásokra:
Olimpiai felkészülésre:
Maradvány
Összesen
2.

25.675 eFt
3.600 eFt
1 eFt
29.276 eFt

A Bizottság a támogatási keret sportszervezetek közötti felosztását a
határozat 1. melléklete szerint határozza meg.

3. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések
megkötésére.
Határidő:

szerződések megkötése: 2020. július 20.
támogatási összegek kifizetése: 2020. december 31.
Felelős:
Sótonyi Mónika KISCB elnök
Végrehajtásért felelős köztisztviselő: Schmidmajer Ádám sport referens
Veszprém, 2020. július 13.
Sótonyi Mónika s.k.
KISCB elnök
Sótonyi Mónika a bizottság elnöke megköszönte a munkát, a bizottsági ülést 10
óra 32 perckor berekesztette.
K.m.f.
Benczik Gabriella

a bizottság alelnöke

Sótonyi Mónika

a bizottság elnöke

