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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Tárgy:  Javaslat a Budakalászi Munkás Sport Egyesület (BMSE) kézilabda 

szakosztályának támogatására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés elfogadásakor 

döntött a budakalászi kézilabdasport támogatására fordított összeg nagyságáról. A 

képviselő-testület ezzel párhuzamosan kinyilvánította azon szándékát, hogy – 

Budakalász Város Sportkoncepciójában megfogalmazott „egy sportág-egy egyesület” 

elvnek megfelelően – 2010. év második félévétől a budakalászi versenyszerű 

kézilabdasportot egy egyesületen keresztül kívánja támogatni. Ennek megfelelően a 

költségvetésben foglalt sporttámogatás második félévre eső részét tartalékba helyezte 

azzal a szándékkal, hogy annak felhasználásáról a második félév elején dönt. 

„89/2010. (III.02.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

önkormányzat 2010. évi költségvetés-tervezete „Sportköltségvetés tervezése” c. 

melléklete „1. Sportegyesületek támogatása” cím alatt a helyi kézilabdasport 

támogatását - hasonlóan más sportágak támogatásához - egy sportegyesület 

támogatásával kívánja megoldani. Ennek érdekében a 2010. II. félévre tervezett 4 

millió forintot mindaddig tartalékban tartja, ameddig a kézilabda-egyesületek 

fúziójával nem jön létre olyan sportegyesület, ami a budakalászi kézilabdások teljes 

vertikumát fogadni tudja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester” 

 

2010. év második félévének - a kézilabdásokat érintő -  pénzügyi támogatásáról a 

Képviselő-testület 2010. július 29-ei rendkívüli ülésén az alábbi határozatot hozta: 
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„319/2010.(VII.29.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetési rendeletében a költségvetés általános tartalékába helyezett, a 

kézilabdasport támogatására elkülönített összeget a BSC kézilabda szakosztályának 

támogatására fordítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – akadályoztatása esetén az 

Alpolgármestert – a támogatás szabályozott folyósítására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester” 

 

Ezt követően a második félévre vonatkozó támogatási megállapodás  a BSC-vel 

aláírásra, a BMSE-vel 2010. március 19-én kötött 612/6/2010. sz. megállapodás 

pedig módosításra (ikt.sz:612/36/2010) került, a már kifizetett támogatás és a Kalászi 

Sportcsarnok 2010. május 1-jén hatályba lépő kontingens szerződése (ikt.sz.: 

1046/4/2010) alapján. 

 

Fentiek alapján a tények időrendben: 

1. A Képviselő-testület a 4/2010.(III.8.) számú 2010. évi költségvetési 

rendeletében a 89/2010. (III.02.) Kt. határozata alapján nyújtott támogatást a 

BMSE kézilabda szakosztályának. (A BMSE a sportcsarnok igénybevételéhez 

pénzbeli támogatást, nem pedig sportcsarnoki kontingens kért, míg a többi 

sportcsarnokot használó egyesület a kontingens biztosítását igényelte.)  

2. Ennek megfelelően a BMSE és az Önkormányzat között 2010. március 19-én 

kötött megállapodása (ikt.sz.: 612/6/2010) szerint az első félévre 600 000 Ft 

pénzügyi működési (sportcsarnok terembérletre) támogatást kapott a BMSE 

kézilabda szakosztálya, amely átutalásra került a szakosztály számlaszámára. A 

szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. 

3. A helyi általános iskolák és sportegyesületek (BSC, BMSE, BTK) számára a 

Kaláz Kft és a Kalászi Sportcsarnok üzemeltetője (Monument 2000 Kft.) 

között érvényben lévő megállapodás alapján volt biztosított a sportcsarnoki 
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kontingens, a sportcsarnok használata 2010. április 30-ig. A 2010. január 1-

április 30-ig terjedő időszakban a sportcsarnok használatára a BMSE kézilabda 

szakosztálya dupla finanszírozást (kontingenst és pénzbelit is) kapott! 

4. Az Önkormányzat a Kalászi Sportcsarnokkal 2010. május 1-jétől kötött 

megállapodást az önkormányzat intézményeinek és sportegyesületeinek 

teremhasználatára vonatkozóan, amely a BSC, BTK, és a két általános iskola 

tanulóinak biztosított (kontingenst) teremhasználatot a korábban megegyezett 

és kialakított órarend szerint. (A BMSE továbbra is készpénzben kívánta 

fizetni a sportcsarnok terembérleti díját.)  

5. A BMSE kézilabdásai a 2010. május 1-től 2010. július 31-ig (3 hónap) eső 

időszakra a terembérletért 699 000 Ft-ot fizetett (az év elején kapott pénzügyi 

támogatásból és önerőből) az üzemeltetőnek, ugyanis a sportcsarnok 

üzemeltetőjével írásban megegyeztek, havi 233 000 Ft-os általány bérleti 

díj fizetéséről. Ezért a díjért minden hónapban a korábban megszokott, 

bejáratott és megegyezett időpontokban biztosította(-ja) az edzés- és mérkőzés 

lehetőségeket az üzemeltető a BMSE kézilabdásai részére.  

6. Az OKSB elnöke több ízben kezdeményezett egyeztetést a 89/2010.(III.02.) 

Kt. határozat szerint, a kézilabda szakosztályok fúzióját illetően. Az 

egyezségek nem vezettek eredményre. 

7. Ezt követően a Képviselő-testület a tartalékba helyezett támogatási összeget a 

319/2010.(VII.29.) Kt. határozat alapján a BSC működési kiadásaira fordította. 

(A támogatási megállapodás megköttetett, a támogatás első része utalásra 

került.) 

8. A BMSE kézilabda szakosztálya a 2010. év második felére így NEM részesült 

működési támogatásban az önkormányzattól, ugyanakkor a sportcsarnok 

terembérleti díját nem tudták/tudják fizetni 2010. augusztus 1-jétől. 

9. 2010. augusztus 1-jétől 2010. december 31-ig (5 hónapra) a 233 000 Ft/hó 

bérleti díj összegével számolva a sportcsarnok használatának díja a BMSE 

kézilabdásai részére  1 165 000 Ft. 
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10. A BMSE kézilabda szakosztálya  a 2010. január 1-től 2010. április 30-ig eső 

időszakra a sportcsarnok használatára vonatkozóan duplán (kontingens és 

készpénz) jutott támogatáshoz (lásd a 3.pontban), ezért erre az időszakra kapott 

támogatásból időarányosan az önkormányzatnak visszafizetni köteles a 612/36/ 

2010 ikt. számú szerződés módosítás (mellékelve) szerint 213 300 Ft. 

11. A BMSE kézilabda szakosztályának működési hiánya 2010. évben így 

összesen:  1 165 000 Ft + 213 300 Ft =  1 378 300 Ft. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a BMSE kézilabdásait, a zömében 

budakalászi gyermekek versenyeztetését, utánpótlás-nevelését támogassa, az 

edzések–mérkőzések megtartásához szükséges helyszín, a sportcsarnok bérleti 

díjának, a szakosztály működésének finanszírozását  1 378 300 Ft erejéig a BMSE 

kézilabda szakosztály részére biztosítsa. 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi Munkás Sport 

Egyesület kézilabda szakosztálya részére a 2010. augusztus 1-jétől 2010. december 

31-ig terjedő időszakra 1 378 300 Ft működési támogatást biztosít. A támogatás 

összegéből 1 165 000 Ft a Kalászi Sportcsarnok terembérleti díjára fordítandó, ennek 

fedezetét Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 7. 

sz. mellékletében szereplő „Egyéb pályázati önrészek” keret terhére biztosítja. 

Továbbá a BMSE kézilabda szakosztály önkormányzat felé fennálló 213 300 Ft 

visszafizetési kötelezettségét, tartozását a Képviselő-testület elengedi.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás szabályozott 

folyósítására. 

Határidő: 2010. november 2. 

Felelős: polgármester 

Rogán László 

polgármester 


