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E L Ő T E R J E S Z T É S

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 22-i ülésére

1. napirend:

Tárgy: Sport 2016 évi pénzügyi beszámolója

Előterjesztő: Puskás Attila és Rajszki Roland

Előkészítő: Csernáné Derdák Éva könyvelő

Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő Testület!

Ezen  pénzügyi  beszámolóval  szeretnénk  rövid  át  és  betekintést  nyújtani  a  sport  –  mint
szakfeladat - közel egy éves időszakának gazdálkodási folyamataiba. A szakfeladat keretén
belül  megszavazott  és  elkülönített  éves  sporttámogatási  összeg  felhasználási  és  elosztási
területeit  (sportágak/szakosztályok)  előzetesen  a  2016-os  költségvetésünkben
prognosztizáltuk  az  adott  sportágak  várható  kiadásait,  illetve  a  fejlesztési  és  utánpótlás
nevelési feladatok várható kiadásait.

Gazdálkodási irányelvek és eredmények:

Örömünkre  szolgál  ezen  beszámoló  keretein  belül  bejelenteni,  hogy  nem  csak  „úgy”
belefértünk az éves támogatási keretbe, hanem a „ jó gazda” szerepét betöltve, következetes
és szigorú kifizetési normák betartatásával, megkövetelésével, illetve egyes sportágak kiadási
oldalainak radikális csökkentésével kevesebbet költött  a sport. A kiadási oldal ismeretében
arra törekedtünk, hogy maximalizáljuk a bevételi oldalt is. Ennek egyik fő bevételi forrása a
sportágankénti  tagdíjak  havi  rendszerességű  és  következetes  beszedése,  kezelése  és
nyilvántartása volt. A tagdíjakból beszedett díjak együttes összege a beszámoló napját bezáró
időpontig  1.009.000  Ft.  A  kiszámítható  tagi  díjak  befizetésein  felül  külön  figyelmet
szenteltünk a létesítményhasznosítási feladatokra. Az iskola területén található tornaterem és
„Éva”bolt  ki  /  bérbeadásán  felül  külön  használati  megállapodásokat  kötöttünk  külsős
egyesületekkel (Gyón FC, Hernádi Sportegyesület) az önkormányzat tulajdonában lévő egyéb
létesítmények  hasznosításával  kapcsolatban  (focipálya,  klub  helység).  A  létesítmény
hasznosítás  területen  összességében  1.494.700  Ft plusz  bevételt  könyvelhetünk  el.  Ezen
bevételek  részletes  kimutatását  és  táblázatait,  mellékletben  csatoljuk  a  pénzügyi
beszámolónkhoz. 

Nagyon fontos szempontként kezeltük,  hogy a sportágakra szánt és elkülönített támogatási
összegek (eszközök, utazás, felszerelések stb.),  csak megfelelő és valós számlák ellenében
legyenek kifizetve. Minden olyan számlát, amely nem volt összeegyeztethető az adott sportág
működésével, illetve rossz adatokkal, címmel vagy egyéb hibás számlatechnikai jellemzőkkel
került leadásra vissza”dobtunk”. Egy sportágban sem engedtük a „kockáspapír” és „tartozom”
cetlik bemutatását és leadását, szigorúan csak valós és megfelelő és valós számlákat
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fogadtunk be és tettünk könyvelésbe.  Ezen következetes számlabefogadási és pénzkezelési
normák  elfogadtatásával  elértük,  hogy  adott  sportág  vezetői,  játékosai  megfelelő
körültekintéssel és csak valós követelésekkel élhessenek.

Célok közép és hosszú távon a gazdálkodás területén

Az éves  sporttámogatás  összege egy biztos  pénzügyi  alapot  ad a  városi  sportnak,  melyre
folyamatosan  szüksége  van  a  sportágaknak  és  szakosztályoknak,  azonban  fontos
megemlítenünk,  hogy nem csak rövid távon, de hosszú távon is próbálunk gondolkodni  a
fenntarthatóságot  és  a  folyamatos  fejlődés  lehetőségét  szem  előtt  tartva.  A  szakfeladat
keretein belül megítélt támogatási összegek reális és kiszámítható kezelésével a későbbiekben
is  próbálunk  plusz  tartalékot  képezni,  mellyel  nem az  a  célunk,  hogy ennyivel  kevesebb
támogatásban  részesüljön  a  sport,  hanem  ezeket  olyan  beszerzésekre,  fejlesztésekre
szeretnénk elkölteni, melyek radikálisan javítják a helyi sportélet és sportágak lehetőségeit,
illetve körülményeit.

Az elmúlt egy évben főként arra törekedtünk, hogy beindítsuk a Újhartyán VSE működését,
realizáljuk  egyes  szakágak  működését,  illetve  olyan  új  sportágakat  honosítsunk  meg  és
indítsunk be,  melyek bővítik  és kiterjesztik  a  helyi  fiatalok mozgáskultúráját,  lehetőséget
adva a minél szélesebb sportági ismeretek megszerzésére és űzésére.

Ez az év számunkra is tanuló év volt, főként a személyes és szakmai kapcsolatok kezelését
tekintve,  mely  nagyobb  következetességre  sarkal  bennünket!  Mivel  úgy  érezzük,  hogy  a
városi sportegyesületen belül működő sportágak működése úgymond „önjáróvá” váltak, így
figyelmünket  szeretnénk  a  következő  időszakban  jobban  az  innováció  irányába  fordítani,
mely  főként  pályázati  lehetőségek  kiaknázását,  szponzorációs  bevételek  és  támogatók
bevonását  jelentené,  mely  magasabb  minőségű,  stabilabb  és  szervezettebb  szervezeti  és
működési feltételeket alapoznák meg a sport területén.

Kisbusz beszerzése és fenntartása az Újhartyán VSE-ben:

Rövid pénzügyi áttekintésünk során szó esett a kiadási és bevételi oldalakról, mely a sport
esetében  -az  adott  tárgyidőszakot  és  az  előző  évek  gyakorlatát  figyelembe  véve-  elég
pozitívnak  mondható.  A  következetes  pénzkezelési  és  gazdálkodási  folyamatoknak
köszönhetően,  illetve  még  a  hátralévő  időszakot  is  beleszámítva  körülbelül  3.000.000  Ft
tartalékot  tudtunk/tudunk  képezni,  melyet  szeretnénk  vissza  forgatni  egy  kisbusz
megvásárlására a sportnak.

Az elmúlt időszakban több sportág működését követhettük „testközelből”, legyen szó felnőtt
vagy utánpótlás korú sportolóról. Nagyon sokszor ütköztünk olyan problémába, hogy nagyon-
nagyon  jó  lenne  egy  saját  8+1  személyes  kisbuszra,  mely  nagyban  segítené  főként  az
utánpótlás korú gyermekek versenyekre való eljuttatását.

Sokszor  gondot  jelent  a  szülőknek,  hogy oldják  meg  főként  hétköznapokon a gyermekek
elvitelét  adott  Bozsik  tornára,  illetve  egyéni  sportágak  keretein  belül  megszervezett
versenyekre.  Ebben  nagy  segítség  lenne  egy  saját  használatú  kisbusz  beszerzése,  mely
megkönnyítené sportolóink szállítását, kevésbé lennénk rászorulva külső fuvarozó cégek km
díjas szolgáltatásaira, melyek éves szinten több százezer forint plusz költséget jelentenek. Mi
ezen kiadásokat  inkább egy saját  kisbusz fenntartására  fordítanánk.  Ez  ügyben  kérnénk a
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jóváhagyásukat,  hogy  támogassák  azon  törekvésünket,  hogy  egy  kis  haszongépjárművet
vásárolhassunk a sportnak. 

A beszerzéssel kapcsolatban az lenne a koncepciónk, hogy részletre vásárolna meg a városi
sportegyesület  egy  új  vagy egy fiatal,  rövid  kilométert  futott  használt  kisbuszt,  melyet  a
sportágak  szolgálatába  állítanánk.  A  vétel  ár  kezdő  részletét  finanszíroznánk  a  bevételi
oldalon  képződött  (létesítményhasznosítás,  tagdíjak)  bevételekből  és  a  sportágakon  belüli
kifizetések és beszerzések realizálásából képződött eredménytartalékokból.

A vételár fennmaradó részét a sport fizetné a lízing cégnek olyan időintervallumban, mely a
havi esedékes fizetendő összeg tekintetében folyamatosan fenntartható és stabilan fizethető.

Kérjük támogassák fejlesztési terveinket és törekvéseinket, ezen belül is első körben egy
kisbusz  beszerzését,  melynek  nagy  hasznát  venné  a  városi  sportegyesület  minden
sportolója, illetve nagyban megkönnyítené a logisztikai feladatok megoldását.

MELLÉKLETEK:

1. Főkönyvi Kivonat – Újhartyán VSE
2. Létesítményhasznosításból származó bevételek táblázata
3.  Az  általunk  kifejlesztett  és  használtban  lévő  belső  kiadási  és  bevételi  nyilvántartási
táblázat. Külön mellékletként vezetjük benne a számlák sorszámát és kibocsájtójának nevét.

Minden  bejövő  számlát  egyesével  dokumentálunk  és  digitalizálunk  szkenneléssel,  mellyel  archiváljuk
azokat az átláthatóság és visszakövethetőség miatt!

Üdvözlettel:
Puskás Attila Barna
városi sportmenedzser


