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Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 2. napi ülésének 3. napirendi pontjához

Napirend:
3.) A Pannonhalmi Sportegyesület támogatás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Pannonhalmi  Sportegyesület  elnöke  támogatás  iránti  kérelmet  nyújtott  be  a  Képviselő-
testülethez.

Kérelmükben leírták, hogy az egyesület az elmúlt években milyen fejlesztéseket hajtott végre és
milyen mértékben növekedett a taglétszámuk. 

A kérelem:

„Tisztelt Pannonhalma Város Önkormányzata!

 A Pannonhalma Sportegyesület az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül 2011 óta ve-
zetem, 27 fő serdülő, gyermek valamint tartalék- és első csapattal vettem át az egyesületünket.

Akkor is  az Önkormányzat  támogatásával  működtünk, 2,5 MFt civil  alap támogatásból,emellett
képviselői juttatásokból közel még egy millió érkezett a 60fős létszámunkhoz.

2012-től TAO támogatási lehetőségekkel élve 40 Millió Forintot meghaladó fejlesztést, eszköz és
felszerelés beszerzést tudtunk megvalósítani,mellyel jelentős mértékben emeltük az Önkormányzat
tulajdonában levő telep értékét is.

Fejlődésünk legnagyobb mérőfoka azonban a létszámunk növekedése.

2018 nyarán visszatérhettünk a megyei 1. osztályba, mellyel kötelezően újabb korosztályos utánpót-
láscsapattal kellett bővülnünk, és a többi UP korosztályt is sikeresen bővítettük.

Mára ott tartunk, hogy közel száz 19 év alatti igazolt UP játékosunk van, és emellett az U19 és fel-
nőtt együttesek.

Megduplázódott taglétszámunk, csak tavaly közel 30 játékos csatlakozott az utánpótlásunkhoz.



2018 májusában mikor eldőlt, hogy feljebb lépünk jeleztem a kérésem az Önkormányzat Vezetésé-
nek a támogatás mértékéről, és a telep fenntartási költségeinek átvételéről. Erre szóban ígéretet kap-
tam, sajnos, az ismert okokból ez nem valósult meg!

Tavaly 1,5 millió Ft civil alap támogatást, valamint 700e FT képviselői felajánlást kaptunk,decem-
berben a testületi ülésen az elmaradt  rezsiátvétel helyett még fél millió "gyorssegélyt", melyet tisz-
telettel fogadtunk és köszönünk. 

Természetesen nem csak a Pannonhalma Város Önkormányzata támogatásából élünk, hiszen ez a
támogatási összeg a telep fenntartási költségeit fedezi, egyéb költségeinket nem. Folyamatosan ke-
ressük a támogatókat, lehetőségeket, pályázatokat, hogy jobb színvonalon tudjuk sportolóinkat ki-
szolgálni.

Tisztelt Városvezetés!

 Létszámunk duplájára emelkedett az elmúlt pár évben, -ez a fejlődés teljes mértékben utánpótlás-
korú gyermek!!!- mely  jelentős többlet költséget ró egyesületünkre!

Versenyeztetés MLSZ költségei duplázódtak, sportorvosi vizsgálatok költségei triplázódtak, a szál-
lítási költségeink jelentősek a többszöri buszbérléssel, UP tornák elvett támogatása is sok eddig fel
nem merülő költséget jelent stb.

A támogatásunk pedig közel a felére csökkent a 2011 évihez képest. Ezt a tevékenységet lehetetlen
ekkora összegből tovább folytatni, így is magánpénzből kellett az év végét finanszíroznom.

 Kérem a megegyezés szerint a telep működési költségének(havi 145e Ft) átvételét, valamint a meg-
beszéltek szerint a civil alap(vagy egyéb keret terhére) támogatásból 2,5 Millió Forint megítélését.
Kérem emellett az eddigi felajánló képviselőket, hogy idén is támogassák a gyerkőceink
pályafutásának egyengetését!

Emellett a TAO idei kiírásában a telep villamos fejlesztése, napelemes rendszer telepítése, valamint
9 személyes kisbusz beszerzése szerepel, melynek Önereje sincs még a birtokunkban. Határidő júni-
us közepe. Minimum 3 Millió FT.

 Kérem segítségüket, hogy egyesületünk Pannonhalma Város méltó képviselője maradhasson!

Nagy Tisztelettel:
 

Baki Balázs
     Elnök”

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját a napirenddel kapcsolatosan.

Pannonhalma, 2019. március 26.

Kovács Szabolcs 
         Jegyző


