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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 139/2019. (IV. 25.) Kt.
határozatával döntött arról, hogy pályázati felhívást tesz közzé a két dombóvári
úszóegyesület működési célú kiadásainak finanszírozására. A Dombóvári Úszó
Egyesület és a Dombóvári Sportiskola Egyesület az önkormányzat 210/2017. (IV. 27.)
Kt. határozat alapján már több mint két éve kedvezményes, 50 Ft/fő/óra belépőjegy
áron használhatja a Farkas Attila Uszodát. Ez igen jelentős természetbeni hozzájárulás
a sportszervezetek számára. A közzétett pályázati felhívás révén azonban az
önkormányzat a Dombóvár területére bejegyzett úszóegyesületek működési kiadásait
is kompenzálni kívánja. A két érintett sportszervezet élt a lehetőséggel, és benyújtotta
támogatási kérelmét, melyre mindkét pályázó esetében hiánypótlást kellett kiírni.
A felhívás 5.1. bekezdés d. pontja értelmében „A támogatás alapja az amatőr
sportolói létszám. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 5. §-a értelmében „amatőr
sportoló sportegyesület keretében csak egyesületi tagként vagy sportszerződés alapján
sportolhat.” Ennek értelmében a támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok
bemutatása volt szükséges:
- egyesületi tagjegyzék vagy
- sportszerződés és
- sportolói versenyengedély.
A felhívás 5.1. bekezdés e. pontja szerint a támogatás elbírálásánál a 2019. május 1-jén
fennálló állapotot vizsgálta az önkormányzat.
A Dombóvári Úszó Egyesület a hiánypótlást követően 18 főt jelölt meg, akik amatőr
sportszerződés alapján sportolnak az egyesületben, és 21 főt, akik egyesületi tagként
versenyeznek. A létszámok alátámasztására szolgáló sportszerződések, egyesületi
közgyűlési és elnökségi jegyzőkönyvek, az egyesület alapszabálya és tagjegyzéke
csatolásra került. A felhívásban előírtaknak a sportszervezet maradéktalanul eleget tett,
ennek értelmében 39 fő esetében jogosult támogatást igénybe venni.
A Dombóvári Sportiskola Egyesület a pályázatához nem mellékelte a felhívásban
előírt dokumentumokat. A támogatási kérelmében a sportszervezet 35 fő úszó és 25 fő
öttusázó után igényelt támogatást. A kérelméhez mellékelte táblázatos formában az 55
fő nevét megbontva úszókra és öttusázókra, a sportolók versenyengedély számát és
érvényességét, valamint megjelölte, hogy valamennyi sportoló sportszerződéssel
versenyez az egyesület kereteiben és rögzítette a szerződés időtartamát. A versenyzők
listáját áttekintve kiderült, hogy a 35 fő úszó és a 25 fő öttusázó között szinte teljes az
átfedés, mert a 25 fő öttusázóból 24 fő az úszók között is szerepel, így az egyesület
rájuk kettős finanszírozást igényelt. Tehát 60 fő helyett 36 fő esetében lehetne jogosult
támogatásra. A hiánypótlás során felszólításra került az egyesület az alátámasztó
dokumentumok (sportszerződések) csatolására. Ezt az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. §. 2., 11. és 22.
pontjára hivatkozva nem adta ki, ugyanis a szülőktől, illetve nagykorú versenyzőktől
nem rendelkezik hozzájárulással.

Véleményem szerint, mivel egyrészt az egyesület mind a Magyar Úszó Szövetségtől (a
továbbiakban: MÚSZ), mind a Magyar Öttusa Szövetségtől (a továbbiakban: MÖSZ)
rendszeresen kap támogatást, másrészről a versenyekre történő regisztrációk és a
versenyengedélyek kiadása során a sportolók adatai a MÚSZ és MÖSZ
nyilvántartásában is szerepelnek, szükséges a versenyzők adatainak harmadik fél
részére történő kiadásának rendezése, továbbá a hozzájárulások rendelkezésre állása.
Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, abban az esetben a két szövetség számára
sem szolgáltathatna az egyesület adatot.
Harmadsorban a személyes adatok letakarásával, csupán név és a szerződés
tartalmának ismertetésével is teljesülhetett volna az önkormányzat felé a felhívásban
előírt adatszolgáltatás. A fentiekre való tekintettel nem javaslom támogatás biztosítását
az egyesület számára.
A 139/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 2. pontjában megjelölt 15-20.000 Ft/fős támogatási
keretösszeget alapul véve a létszámok ismeretében 15.000,- Ft/fő támogatás
odaítélését javaslom a Dombóvári Úszó Egyesület számára, mely 39 fő esetében
összesen 585.000,- Ft.
Kérem Képviselő-társaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását!
Határozat javaslat
a Dombóvári Sportiskola Egyesület és a Dombóvári Úszó Egyesület működési
kiadásainak támogatására irányuló pályázati felhívásra benyújtott támogatási
kérelmének elbírálásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 139/2019. (IV. 25.) Kt.
határozata alapján a Dombóvári Sportiskola Egyesület és a Dombóvári Úszó
Egyesület működési kiadásainak támogatására irányuló pályázati felhívásra
benyújtott támogatási kérelmeket az alábbiak szerint bírálja el:
a) A Dombóvári Úszó Egyesületet a 39 fő igazolt sportolói létszám alapján 15.000
Ft/fő, összesen 585.000,- Ft támogatásban részesíti
b) A Dombóvári Sportiskola Egyesület támogatási kérelmet a felhívásban előírt
alátámasztó dokumentumok hiánya miatt elutasítja, és az Egyesületet nem
részesíti támogatásban.
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti támogatás fedezetére az önkormányzat
2019. évi költségvetésében biztosít forrást.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2019. július 15. – a támogatási szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Szabó Loránd
polgármester

