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Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 30/2010. (XI. 02.)
önkormányzati rendeletének (SZMSZ) 32. § (5) bekezdése alapján a 2011. június 30-ai ülésén
halaszthatatlan sürgősséggel vegye napirendjére Nógrádi Tibor képviselő úrnak a „Szeged 2011
labdarúgó csapat támogatása” tárgyú előterjesztését, a Makói FC és a Kiskundorozsmai Egységes
Sportkör fúziójáról született döntés bejelentésének rendkívül közeli időpontjára, valamint a csapat
NB/II. osztályban való elindulásához szükséges önkormányzati támogatásról szóló döntés
sürgősségére való tekintettel.

Szeged, 2011. június 29.

Dr. Botka László

ELŐTERJESZTÉS
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Előterjesztő:

Nógrádi Tibor

Az előterjesztés tárgya:

„Szeged 2011” labdarúgó csapat támogatása

Iktatószám:

3441-20/2011

Melléklet:

1 db határozati javaslat

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2011. június

Tisztelt Közgyűlés!

2011. június 28-án - a tegnapi napon - született döntés arról, hogy a Makói FC és a
Kiskundorozsmai Egységes Sportkör fuzionál és új, „Szeged 2011” néven benevez a Magyar
Labdarúgó Szövetség által kiírt Nemzeti Bajnokság II. osztály Keleti csoportjába.
Szegeden hét éve nincs ilyen szintű labdarúgás. A régen várt összefogás eredményeként ez a hiány
megszűnni látszik és városunkban ősztől NB/II. osztályú mérkőzéseket láthatnak a labdarúgást
kedvelők.
Javaslom, hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az újonnan alakuló sportszervezetet „Szeged 2011” - sorolja a Kiemelten támogatott élcsapatok közé, mivel magasabb osztályban
szerepel majd, mint az eddig kiemeltként kezelt NB/III. osztályú Szegedi Profi Futball Kft. és a
Tisza Volán SC Labdarúgó Szakosztály.
A labdarúgás sportág sikeres felemelkedése érdekében koncepcionális tervek készülnek, melyek
hosszú távon meghatározhatják a támogatási elveket.
Az önkormányzat - a jelenleg érvényes döntések figyelembe vételével - mindösszesen 62,6 millió
forint összegű támogatást nyújt a 2011. évben 12 labdarúgással foglalkozó sportszervezet számára a
Kiemelten támogatott sportegyesületek számára fenntartott sorból, valamint a Sportcélú támogatási
keretből.
Ez az összeg - a formálódó koncepció szerint - a jövő évben úgy kerülne a sportágon belül
felosztásra, hogy 40 millió forint az NB/II. osztályú felnőtt csapat működését, 12 millió forint
Szeged város labdarúgó utánpótlás-nevelését segítené, 10 millió forint pedig a megyei I., II., és III.
osztályú csapatok között kerülne felosztásra.
A „Szeged 2011” labdarúgó csapat 2011. év őszi bajnoki szerepléséhez azonnali, 15 millió forint
összegű önkormányzati támogatás szükséges. Ezen összeg előteremtése a már korábban felosztott,
sportcélú támogatások átcsoportosításával oldható meg. A bajnoki szerepléshez szükséges további
források biztosításáról a következő közgyűlésen születhet döntés.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Szeged, 2011. június 29.

Nógrádi Tibor

KIVONAT
a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2011. ..................... napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből
..../2011. (............) Kgy. sz.
HATÁROZAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Nógrádi Tibor képviselő 3441-20/2011. számú
„Szeged 2011” labdarúgó csapat támogatása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Makói FC és a Kiskundorozsmai Egységes Sportkör
fuzionálására, valamint a NB/II. osztályban való indulási lehetőségre való tekintettel Szeged város
élcsapataként, kiemelten támogatja a „Szeged 2011” labdarúgó csapatot 2011. július 1 - 2011. december 31.
között, amennyiben benevez és elindul a fent említett bajnokságban.
2. A Közgyűlés a Polgármester útján kéri a Közgazdasági Irodát, hogy Az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 8/2011. (III.02.) önkormányzati rendelet Központi gazdálkodás körbe tartozó 2011.
évi működési kiadásai - Egyéb feladatok - Kiemelt sportegyesületek támogatása előirányzaton lekötött
eredményességi támogatásokat szabadítsa fel és a megmaradt 6,726 millió forintból 6,5 millió forint
kerüljön átcsoportosításra a „Szeged 2011” csapat részére.
3. A Közgyűlés a Polgármester útján kéri a Közgazdasági Irodát, hogy Az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 8/2011. (III.02.) önkormányzati rendelet Központi gazdálkodás körbe tartozó 2011.
évi működési kiadásai - Egyéb feladatok – Sportcélú támogatási keret - Utánpótlás-nevelés támogatása sorról
(SZEOL SC Kft.-nek megítélt) kerüljön átcsoportosításra 1 millió forint Az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 8/2011. (III.02.) önkormányzati rendelet Központi gazdálkodás körbe tartozó 2011.
évi működési kiadásai - Egyéb feladatok - Kiemelt sportegyesületek támogatása sorra, szintén a „Szeged
2011” csapat részére.
4. A Közgyűlés kezdeményezi a Tisza Volán SC Labdarúgó Szakosztállyal 2009. augusztus 4-én kötött és
2010. augusztus 31-én módosított támogatási szerződés 9. pontja szerinti azonnali felmondását, tekintettel az
eredeti szerződés 2. pontjában foglalt követelmények meghiúsulására. Az így felszabaduló, a Tisza Volán SC
Labdarúgó Szakosztály részére 2011. július 1 - 2011. december 31. közötti időszakra Az önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (III.02.) önkormányzati rendelet Központi gazdálkodás körbe
tartozó 2011. évi működési kiadásai - Egyéb feladatok - Kiemelt sportegyesületek támogatása előirányzaton
lekötött 7,5 millió forint működési támogatás kerüljön felszabadítására és átcsoportosításra a „Szeged 2011”
csapat részére.
5. A Közgyűlés a 2012. évre vonatkozó támogatásoknál a sportág finanszírozást javasolja elfogadni és a
2012. évre 62 millió forint összegű támogatást biztosít a szegedi labdarúgás támogatására az alábbi elvek
szerint.
Szeged labdarúgó élcsapata („Szeged 2011”) éves szinten 52 millió forint összegű önkormányzati
támogatásban részesül, mely összegből köteles átadni az utánpótlás-nevelés számára 12 millió forintot. A
fennmaradó 10 millió forint a megyei I., II. és III. osztályú csapatok közt kerül szétosztásra.
6. A Közgyűlés felhatalmazza az Ifjúsági és Sportbizottságot a „Szeged 2011” sportszervezettel kötendő,
2011. évi támogatásról szóló szerződés jóváhagyására, melyet követően jogosult a Polgármester a szerződést
aláírni.

7. A jelen határozatban foglalt támogatás - összesen 15 millió forint - a „Szeged 2011” sportszervezet
jogutódját is megilleti a határozat 1.) pontjában foglalt időtartamra, amennyiben benyújtja a jogutódlásra
vonatkozó okiratokat.
8. A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy a 2011. évi 15 millió
forint működési támogatás kerüljön átvezetésre A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosításban,
a 2., 3. és 4. pontban meghatározottak szerint a „Szeged 2011” labdarúgó csapat támogatása előirányzatra.
Felelős: Közgazdasági Iroda vezetője
Határidő: azonnal
9. A Közgyűlés a Polgármesteren keresztül utasítja az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy a
„Szeged 2011” sportszervezettel kötendő támogatási szerződést készítse el.
Felelős: Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője
Határidő: azonnal

Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, az
Oktatási, Kulturális és Sportirodát, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatalt jegyzőkönyvi kivonaton
értesíti.

Kmf.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

A kivonat hiteléül:

