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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERÉNEK 

56/2020.(VI.15.) számú 

határozata 

 

Demecseri Városi Sportegyesület támogatásának felfüggesztéséről  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben 

alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdését, mely az alábbiak szerint rendelkezik:  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja…” hatáskörömben és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló CLXXXIX. törvény (Mötv.) 116.§-a alapján: 

 

A Demecseri Városi Sportegyesület havi 300.000,- forint önkormányzati költségvetési támogatásának 

folyósítását felfüggesztem. 

 

Felhívom a Demecseri Városi Sportegyesület vezetőjét, hogy a 2019. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról számoljon el határozatom kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Demecseri Város Sportegyesületnek a veszélyhelyzetben nem volt lehetősége a közösségi sport- 

tevékenységét folytatni, elmaradtak az edzések, meccsek. Továbbá az Egyesület az Önkormányzat 

felé nem számolt még el a 2019. évben nyújtott havi 300.000,- ft támogatással sem. Ezért az 

Egyesület részére a Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 3/2020.(II.14.) rendeletünkben megítélt havi 300.000,- forint önkormányzati 

költségvetési támogatás folyósítását felfüggesztettem 2020. 04. hótól.  

 

Demecser Város Önkormányzata anyagi lehetőségei szerint továbbra is támogatni kívánja a 

demecseri sport életet, de nem kíván támogatni egy olyan egyesületi vezetést, aki a megkapott 

támogatásokkal nem tud elszámolni.  

 

Az Önkormányzat a havi 300.000,- ft anyagi támogatáson felül minden hónapban fizeti a Sportöltöző 

rezsi költségeit, az áram-, fűtés- és vízdíjat, a pálya karbantartásának költségeit, valamint a Kft. 

foglalkoztat a sportpálya karbantartására 1 fő dolgozót. Ugyanakkor az Egyesület a műfüves pályát 

pénzért adja oda a sportolni kívánó demecserieknek, ezért a sportolni szerető emberek nem 

részesülnek az önkormányzati támogatás előnyeiből. Azt pedig nem tudjuk, hogy az Egyesület a 

támogatásokat mire használta fel, mert az Egyesület elnöke nem számolt el a támogatással, azt nem 

tudjuk, hogy miért.   

 

Fentiek miatt a Sportegyesület támogatását felfüggesztettem.  

 

Határozatom Demecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 3/2020.(II.14.) rendeletén alapul.  

 

Demecser, 2020. június 15. 

                                             Rátkai Sándor 

                                                                                           polgármester 


