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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége évekkel ezelőtt azzal a céllal jött létre, 
hogy a megyében tevékenykedő sportszövetségek működéséhez, általuk szervezett 
versenyek lebonyolításához nyújtson adminisztratív és anyagi támogatást. Ehhez 
képest a szervezet tevékenysége jelentősen leredukálódott, és a tolna megyei 
sportszövetségek támogatására szinte elenyésző összeg marad. A Tolna Megyei 
Sportszövetségek Szövetsége elnökének tájékoztatása szerint a Tolna Megyei 
Önkormányzat által biztosított támogatást, - mely a 2015. évben 4 millió forint – a 
szövetség irodájának bérleti költségei, irodaszerek beszerzése, 1 fő főfoglalkozású 
alkalmazott bére, a sportszövetségek számára biztosított könyvelési költségek és a 
„Tolna megye legjobb sportolói” ünnepség szervezési költségei emésztik fel. Ezen felül 
a sportszövetségek részére az általuk szervezett programok és versenyek 
támogatására nem áll rendelkezésre fedezet. Az idei év lehetőségeit az is nagyban 
behatárolja, hogy míg a 2014. évben a sportszövetség számára elkülönített 4 millió 
forintos kereten felül az önkormányzat külön forrást biztosított a „Tolna megye legjobb 
sportolói” rendezvény szervezésére – melynek költsége a szervezet elnöke szerint 
nagyjából 800.000 Ft-ra becsülhető -, addig az idei évben e program költségei is a 4 
millió forintos keretet terhelték. 
 
Javaslom, hogy a Közgyűlés támogassa a Tolna Megyei Sportszövetségek 
Szövetségének 1 millió forint soron kívüli támogatásban való részesítését, mely 
összeget pályázati felhívás kiírásával az igen szerény körülmények között működő 
sportszövetségek támogatására lehetne fordítani. A Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal Pénzügyi Osztályával történt egyeztetést követően az átcsoportosítás 
fedezeteként a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének az 5. Egyéb 
működési célú kiadások 5.5 Általános tartalék előirányzat jelölhető meg. 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat:  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …./2015. (IX. 25.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Sportszövetségek 
Szövetségének soron kívüli támogatásáról: 
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, 
hogy a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége a 
2015. évben további 1 millió forintos soron kívüli 
támogatásban részesüljön. 

2. A Közgyűlés az egyedi támogatás összegét, azaz 1 
millió forintot a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének az 5. Egyéb működési célú kiadások 
5.5 Általános tartalék előirányzat terhére biztosítja. 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Tolna Megyei 
Sportszövetségek Szövetségét, hogy a támogatás 
összegét pályázat kiírásával a Tolna megyei 
sportszövetségek támogatására fordítsa. 

4. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának a Tolna 
Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (1, 2, és 4. 

pont tekintetében), Tolna Megyei 
Sportszövetségek Szövetsége (3. pont 
tekintetében)  

Határidő:2015. szeptember 30. – támogatási szerződés 
megkötésére  
2015. szeptember 30. – pályázati felhívás 
közzétételére 

 
 
Szekszárd, 2015. szeptember 16.  

 
 
 Szabó Loránd 
 a Közgyűlés tagja  


