KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ

A 2020-as költségvetési évben 3.500.000,- Ft közpénzt használhat fel Ják Község
Önkormányzata a központi költségvetésből kötelezően sportra fordítandó ún. COFOG
(kormányzati kiadások funkciók szerinti osztályozása, vagyis a központi költségvetésből
ellátandó és támogatott közfeladatokra, szakfeladatokra szánt összeg; a rövidítés az angol
Classification of Functions of Government kifejezésből származik) terhére.
Ennek megfelelően Ják Község Önkormányzata elfogadta a kidolgozott átlátható
sporttámogatási rendszert és kiírta a sportpályázatot.
A támogatás célja:
❖ a gyermek és ifjúsági sport helyi feltételeinek javítása, fejlesztése;
❖ a verseny-, diák- és szabadidősport támogatása;
❖ az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése,
fejlesztése;
❖ a szabadidősport feltételeinek fejlesztése;
❖ sportrendezvények lebonyolítása, sportrendezvények lebonyolításának segítése.
A támogatás által fejleszteni kívánt területek:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

az utánpótlás-nevelés,
létszámbővítés,
versenyeztetés,
valamint a szabadidős sporttevékenység ismertségének fejlesztése, támogatása,
az abban résztvevők számának bővítése,
Jákhoz való kötődésük erősítése,
ezáltal pezsgő jáki sportélet feltételeinek megteremtése.

2020. augusztus 5-ig 12 db érvényes pályázat érkezett 4.121.200,- Ft összértékben.
A Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság bizottsági ülés keretén belül formailag és tartalmilag
ellenőrizte a beérkezett sporttámogatási pályázatokat, azokat megbeszélte, véleményezte és
a Képviselő-testület aznapi ülésére előterjesztette javaslatát 1.972.200,- Ft erejéig.

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag helyben hagyta a Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság által javasolt célokat és összegeket az alábbi bontásban:
Pályázó neve
Orbán Csaba (Jáki Hazai Pálya Darts
Klub)
Héra Viktória
Héra Olivér
Boda Boldizsár
Weidinger Veronika (iskolai
tornászcsapat)
Oláh János Gábor (PITOK)
Bárdosi Sándor
Bárdosiné Zséder Veronika
Tóth Péterné
Nagy Simon
Nagy Imre Norbert
Jáki SE futball

Sportág

Testületi döntés

darts

197 200

terepfutás
terepfutás
atlétika (futás)

50 000
50 000
120 000

torna

270 000

tollaslabda
kick-boksz,
ökölvívás
futás
futás
squash
galambröptetés
futball

175 000
120 000
50 000
50 000
120 000
70 000
700 000

A Képviselő-testületi döntés értelmében dr. Tóth Ernő Polgármester megköti a Támogatási
szerződéseket, melyek tartalmazzák a támogatásból megvalósuló célokat, a közpénzzel való
elszámolás feltételeit is. Ezek a szerződések nyilvánosak, a Hivatalban Mindenki számára
elérhetőek, megtekinthetőek.
A sportpályázatok leadása 2020. október 31-ig folyamatos a fennmaradó 1.527.800,- Ft
erejéig.

Az elnyert összegeket 2020. december 31-ig lehet felhasználni, az elszámolási
kötelezettségnek - számlák, kifizetést igazoló bizonylatok, szakmai program
megvalósulásáról készült szöveges beszámoló - legkésőbb 2021. január 15-ig kell eleget tenni
a nyertes pályázóknak, melyet a KIS Bizottság ellenőriz.
További sportsikereket kívánunk azoknak a Jákiaknak, akik Ják hírnevét öregbítik!
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