Oroszlány Város Polgármesterének
30/2020. számú határozata

Tárgy:

Az Oroszlányi Sportegylet és az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai
beszámolója a 2019. évi támogatások felhasználásáról

Előkészítő:

Bársony Éva pénzügyi osztályvezető
Keltai Erika pénzügyi ügyintéző

Oroszlány Város Önkormányzata a kosárlabda sport eredményes ifjúság-nevelési és a szabadidő
hasznos eltöltését elősegítő feladatainak ellátása, a kosárlabda utánpótlás nevelés biztosítása és az
oroszlányi kosárlabda fellendítése, fenntartása, valamint a felnőtt csapat versenyeztetésének és
legalább az NB1/B osztályban való részvétel feltételeinek biztosítása érdekében évek óta támogatja az
Oroszlányi kosárlabdát.
A Képviselő-testület döntése alapján 2019. évben is megosztásra került az Oroszlányi Sportegylet és
az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. között a 48.000 E Ft összegű támogatás. A két szervezet részére
az eredeti Támogatási Szerződések alapján 24.000 – 24.000 E Ft került átutalásra.
Majd májusban felnőtt férfi csapatunk kiharcolta a sokak által rég áhított első osztályba való feljutást.
A felsőbb osztályba való kerülés minden téren új kihívás elé állította a klubot.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati támogatás összege a felnőtt csapat esetében az NB1/B
osztályban való részvétel feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségekre került
meghatározásra, így az NB1/A osztályba való felkerülés többlet költségeinek biztosítása érdekében
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2019. (XI.19.) Kt. számú határozatával
további 25.000 E Ft összeggel támogatta a felnőtt kosárlabdát.
További 1.000 E Ft került átutalásra a 2019. évi Streetball Challenge utcai kosárlabda torna oroszlányi
állomása megszervezésének és lebonyolításának költségeire.
A szervezetek határidőre elkészítették a 2019. évi támogatás felhasználásáról szóló, írásbeli szakmai
szöveges és pénzügyi beszámolókat és a Streetball versenyről készült beszámolót.
Az elszámolás bizonylatai, számlái, egyéb dokumentumai megtekinthetők az Oroszlányi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályán.
A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi
határozatot hozom:
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Oroszlány Város Polgármesterének
30/2020. (V.28.) határozata
az Oroszlányi Sportegylet és az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2019. évi támogatásának
felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolók elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben
eljárva az alábbi határozatot hozom:
1.

Elfogadom az Oroszlányi Sportegylet 2019. évi támogatásának felhasználásáról szóló
pénzügyi és szakmai beszámolót, az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2019. évi
támogatásának felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolót és a 2019. évi
Streetball Challenge utcai kosárlabda torna oroszlányi állomása megszervezésének és
lebonyolításának költségeiről szóló beszámolót.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány, 2020. május 28.

Lazók Zoltán
polgármester
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