
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (III.27.) ÖT. sz. 
rendelete a sporttámogatási rendszerről 

 

Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló többször módosított 
2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
sporttevékenység részletes feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a költségvetésből 
sportra fordítandó összeg rendeltetéséről és felosztásának szabályairól az alábbi rendeletet 
alkotja meg. 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

(1) Nagykőrös Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását 
közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja. 

 
(2) A szabadidő tartalmas eltöltését célzó, verseny –és élsport, szabadidősport körébe    

tartozó sporttevékenységeket olyan értékhordozó tevékenységeknek tekinti, amelyek a 
lakosság életminőségét javítják. 

 
A rendelet célja 

2. § 
 
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Nagykőrös Város Önkormányzat kötelező 
és önként vállalt sportfeladatai ellátásának, különösen a sport támogatására rendelt összegek 
felhasználásának feltételrendszerét. 
 

 
A rendelet hatálya 

3.§ 
 

E rendelet hatálya kiterjed: 
-  a helyi sporttevékenység megvalósításában résztvevőkre, 
-            az önkormányzat által támogatott sportszervezetekre, sportegyesületekre, 
-            a képviselő-testületre és annak szerveire. 

 

 
II. 

Az önkormányzat sportfeladatai 
 

4.§ 
 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatainak eredményes és hatékony 
ellátása érdekében az e rendeletben szabályozottak szerint hasznosítja a sportingatlanait, 
támogatja a sporttevékenységet.  
 

5.§ 
 

(1) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények sport célú hasznosítását
 biztosítja a mindenkori vagyonrendelet szabályai szerint. A sportegyesületekkel,
 sporttevékenységet folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres
 használatának feltételeit illetően megállapodásokat köt. 
 

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények adatait az 1. számú függelék
 tartalmazza. 
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6.§ 
 

(1) Az önkormányzat lehetőségeinek megfelelően támogatja a városi sporttevékenységet,
 sporttal foglalkozó helyi szervezeteket, valamint sporttevékenységet is végző
 költségvetési szerveit. 
 

(2) A sporttámogatásra fordítható keret nagyságrendje a mindenkori éves önkormányzati
 költségvetésben kerül meghatározásra. 
 

(3) Az önkormányzat csak a nagykőrösi sport (tevékenység) támogatására vállal
 kötelezettséget, de nem vállal felelősséget egyetlen sportág, illetve sportegyesület
 működéséért, fennmaradásáért sem. 

7.§ 
 

(1) Az önkormányzat önként vállalt sportfeladatai keretében minden évben „Nagykőrös
 Város Év Sportolója” címet adományoz a kiemelkedő eredményeket elért sportemberek
 részére, mely költségeinek fedezetéül a 9.§ (1) bekezdésben meghatározott tartalékalap 
szolgál. 

 

(2) A „Nagykőrös Város Év Sportolója” címet kiérdemlő személyt az önkormányzat
 szakbizottsága minden évben február hónapban titkos szavazással választja meg jelölések
 alapján, illetve saját kezdeményezésére mindkét nemben külön-külön, felnőtt és ifjúsági
 kategóriákban. 
 

(3) A díjazottak emlékplakettet kapnak, mely tartalmazza az elismerés megnevezését, annak
 időpontját, Nagykőrös Város címerét, és a díjazottak nevét. A díj átadása a Képviselő-
 testület előtt, a szakbizottság jelenlétében történik. A díjat a polgármester, akadályoztatása 
 esetén a szakbizottság elnöke adja át. 
 

III. 
A sporttámogatás igénylése, felosztása 

 

8.§ 
 

(1) Sporttámogatásra jogosultak: 
 a) az 1989. évi II. törvény szerint bejegyzett sportegyesület, 
 b) az 1997. évi CXLV. törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, 
  melynek főtevékenysége sporttevékenység (sportvállalkozás), 
 c) fogyatékosok sportja, illetve szabadidősport esetén az 1989. évi II. törvény szerint 
  bejegyzett egyesület, vagy az 1997. évi CLVI. törvény előírásainak megfelelő 
  közhasznú szervezet, 
 d) az önkormányzat sporttevékenységet is folytató költségvetési szerve. 
 
(2) A sporttámogatásra jogosultság feltétele, hogy a támogatásra jogosult 
 a) tevékenysége a sportról szóló 2004. évi I. törvénynek megfelel, 
 b) az előző évi támogatási összeggel a 11.§ (2) bekezdésben meghatározottak szerint 
  elszámolt, 
 c) Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és 

fenntartásában működő, tornateremmel rendelkező intézményeivel szemben 
tartozással nem bír, 

 d) a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt-vel szemben tartozással nem bír, 
 e) Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és 

fenntartásában működő intézményeivel szemben folyamatban lévő jogvitája nincs, 
és 

          f)     a pályázati adatlapon szereplő adatok ellenőrzéséhez hozzájárul. 
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(3) Támogatás nyújtható különösen: 
- csapat –és egyéni sportágakra, 
- városi sportrendezvényekre, 
- utánpótlás nevelésre, 
- speciális sportcélú tevékenységekre (pl: modellezés, fogyatékkal élők 

sporttevékenysége), 
- sporteszközök beszerzésére, 
- diáksport tevékenységre. 

 
9.§ 

 

(1) Az 6.§ (2) bekezdés szerinti sporttámogatás 80%-a pályázat útján kerül felosztásra, 
fennmaradó 20%-a tartalékba kerül.  

 
(2) A beérkezett pályázatok elbírálásáról és a tartalék felhasználásáról a szakbizottság 

javaslatára a Képviselő-testület dönt. 
 

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott prioritásokat is tartalmazó pályázat 
kiírásáról mindenkori éves költségvetésének elfogadása után dönt. 

 

(4) A pályázatot az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani, melyen 
nyilatkozni kell arról, hogy a szolgáltatott adatok ellenőrzéséhez a pályázó hozzájárul. 

 

(5) A pályázathoz csatolni kell: 
- a kérelmező képviseletére feljogosító okirat vagy aláírási címpéldány másolatát, 
- a bajnoki felmenő rendszerben elért eredményekről kiadott jegyzőkönyvek 

másolatát, vagy a szakszövetség eredményekről kiadott közleményét, igazolását, 
- igazolást eredetben, mely szerint a pályázat benyújtásakor Nagykőrös Város 

Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával szemben tartozása nincs, 
- a pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát eredetben arról, hogy a 

pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

(6) Az önkormányzat a támogatott szervezetekkel támogatási szerződést köt (2. számú
 függelék). A sportszervezet a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben
 meghatározott célokra, kiadásokra használhatja fel. 

 
 

IV. 
A kiutalás és elszámolás szabályai 

 

10.§ 
 

(1) A támogatott részére a pályázaton elnyert sporttámogatás két részletben kerül kiutalásra:  
  a) a támogatási összeg 50 %-a a támogatási szerződés megkötését követő 30 

napon belül, 
 b) a támogatási összeg fennmaradó 50 %-a a (2) bekezdésben meghatározott 

elszámolást követő 15 napon belül. 
 

(2) A támogatott – a teljes támogatási összeggel - a támogatási szerződésben meghatározott 
pályázati cél megvalósulását követő 15 napon belül, de legkésőbb a következő év január 
20. napjáig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által előírt, kiegyenlített, könyvelő 
által hitelesített számlamásolatokkal vagy számviteli bizonylatok másolatával köteles 
elszámolni. 

 

(3) Az elszámolás hiányos teljesítése esetén a támogatásban részesített a hiánypótlási felhívás 
kézhezvételétől számított 8 napon belül hiánypótlás benyújtására jogosult. 
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11. § 

 
(1) A hiányos, valamint a 10.§ (2) bekezdésben meghatározottaknak nem megfelelő 

elszámolás esetén a támogatási összeg hiányosságokkal érintett részét kell visszafizetni 
az elszámolás elfogadásakor érvényes jegybanki alapkamatkétszeresét kitevő mértékű 
kamattal növelten. 

 
(2) A hiányos, valamint a 10. § (2) bekezdésben meghatározottaknak nem megfelelő 

elszámolás az elszámolás elutasítását nem vonja maga után. 
 

12. § 
 

Az elszámolás elutasítása esetén a támogatási összeget az elszámolás elutasításának napján 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő mértékű kamattal növelten kell  visszafizetni 
és a támogatott részére újabb támogatás négy évig nem folyósítható. 
 
(1) Az elszámolást el kell utasítani, ha a támogatott  

a) az elszámolási kötelezettségének határidőre nem tett eleget, vagy 
b) a felhasználási célt a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül megváltoztatta. 

 
(2) Az elszámolások elfogadásáról a szakbizottság dönt. Az elszámolás elutasítása esetén a 

visszafizetési kötelezettség módjáról és határidejéről, valamint az át nem utalt 50 % rész 
megvonásáról a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 

(3) A visszafizetett támogatási összeg a 9.§ (1) bekezdésben meghatározott tárgyévi tartalék 
összegét növeli. 

 

IV. 
Záró rendelkezések 

 

13.§ 
 

A rendelet 2009. április 15. napján lép hatályba. 
 
 

14.§ 
 

(1) A rendelet hatályba lépésének évében a rendelet 9.§ (2) bekezdésében meghatározott 
 pályázat kiírásáról a Képviselő-testület áprilisi ülésén dönt. 
 
 

(2) A rendelet 8.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat először a 2010. évben beadott 
 pályázatok esetében kell alkalmazni. 
 
 

Nagykőrös, 2009. március 27. 
 
 
 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester  jegyző 
          
 
Kivonat hiteléül: 
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1. számú melléklet 
 

ADATLAP SPORTTÁMOGATÁS ELNYERÉSÉHEZ 
 

 
KÉRELMEZŐ ADATAI 
 
Neve: .....................................................................................................................................  
 
Székhelye: .............................................................................................................................  
 
Számlaszáma: ........................................................................................................................  
 
Szakosztályai:........................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
Képviselőjének neve: ............................................................................................................  
 
Címe: .....................................................................................................................................  
 
Taglétszáma:..........................................................................................................................  
 
Fizető taglétszáma: ................................................................................................................  
 
Tagdíj összege (fő/hó/Ft): .....................................................................................................  
 
Utánpótláskorú tagdíjfizetők száma: .....................................................................................  
 
Utánpótláskorú tagdíj összege (fő/hó/Ft): .............................................................................  
 
Felnőtt tagdíjfizetők száma: ..................................................................................................  
 
Felnőtt tagdíj összege (fő/hó/Ft): ..........................................................................................  
 
Szövetség által leigazolt versenyzők száma:.........................................................................  
(hozzájárulás esetén névsor csatolása szükséges!) 
 
Edzések, foglalkozások ideje szakosztályonként (helyszín, nap, óra): .................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
Bajnokságban szereplők száma:............................................................................................  
(bajnokságban való szereplés igazolása: nevezési lap másolata, szakági versenynaptár szerinti 
versenyeken való részvétel megjelölése, stb.) 
 
Az egyes szakosztályok edzőinek képesítése, végzettsége, ha a tárgyévihez képest változott! 
 
...............................................................................................................................................  
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IGÉNYELT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: ........................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
PÁLYÁZATI CÉL MEGJELÖLÉSE, RÉSZLETEZÉSE: 
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
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ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐSZÁMAI 
 

BEVÉTELEK 
 
Városi támogatás: ..................................................................................................................  
 
Más önkormányzati támogatás:.............................................................................................  
 
Egyéb, szponzori támogatás:.................................................................................................  
 
Nem helyi pályázaton nyert összeg:......................................................................................  
 
Tagdíj bevétel:.......................................................................................................................  
 
Rendezvény bevétel: .............................................................................................................  
 
Egyéb bevétel: .......................................................................................................................  
 
1% adófelajánlás összege: .....................................................................................................  
 
Összesen:...............................................................................................................................  
 
KIADÁSOK 
 
Működési költségek: .............................................................................................................  
 
Nevezési díj: ..........................................................................................................................  
 
Játékvezetői, versenybírói díj:...............................................................................................  
 
Utazási költségek: .................................................................................................................  
 
Étkezési költségek: ................................................................................................................  
 
Bérköltségek:.........................................................................................................................  
 
Egyéb kiadások: ....................................................................................................................  
 
Összesen:...............................................................................................................................  
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TÁRGYÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS FŐSZÁMAI 
 

BEVÉTELEK 
 
Igényelt városi támogatás:.....................................................................................................  
 
Más önkormányzati támogatás:.............................................................................................  
 
Egyéb, szponzori támogatás:.................................................................................................  
 
Nem helyi pályázaton nyert összeg:......................................................................................  
 
Tagdíj bevétel:.......................................................................................................................  
 
Rendezvény bevétel: .............................................................................................................  
 
Egyéb bevétel: .......................................................................................................................  
 
1% adófelajánlás összege: .....................................................................................................  
 
Összesen:...............................................................................................................................  
 
KIADÁSOK 
 
Működési költségek: .............................................................................................................  
 
Nevezési díj: ..........................................................................................................................  
 
Játékvezetői, versenybírói díj:...............................................................................................  
 
Utazási költségek: .................................................................................................................  
 
Étkezési költségek: ................................................................................................................  
 
Bérköltségek:.........................................................................................................................  
 
Egyéb kiadások: ....................................................................................................................  
 
Összesen:...............................................................................................................................  
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ADATLAP SPORTRENDEZVÉNY TÁMOGATÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ 
 

Sportrendezvény megnevezése, minősítése: .........................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
Sportrendezvény helyszínének megjelölése:.........................................................................  
 
Igényelt eszközök megnevezése, felhasználási módja, várható hasznossága, élettartama: 
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
Rendezvény költségvetése: 
 
Bevételek: 
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
Kiadások: 
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
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Az adatlaphoz csatolni kell Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Jegyzőjének, valamint Nagykőrös Város Önkormányzat fenntartásában működő 
intézményeinek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázónak a rendelet 8. § (2) 
bekezdés c) pontjában foglaltakkal szemben tartozása nem áll fenn. 
 
 
 
 

Nyilatkozat 
 
A pályázati adatlapon feltüntetett adatok helyszíni ellenőrzéséhez, az adatok valódiságát 

igazoló dokumentumok bemutatásához 

 

                           hozzájárulok                                                         nem járulok hozzá.∗ 

 

 
 
Nagykőrös, …………………………. 
 
 
 
                                                                                            …………………………………. 
                                                                                                                Támogatott 
 
∗(A megfelelő rész aláhúzandó.) 
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I G A Z O L Á S 

 
 

Alulírott igazolom, hogy a/az …......................................................................elnevezésű, 

…..................................................................................székhelyű, szervezetnek/egyesületnek 

az intézménnyel szemben 

 

lejárt határidejű, ki nem egyenlített tartozása nincs. 

 

Ezen igazolást az ügyfél kérelmére, Nagykőrös Város Önkormányzatához benyújtandó 

sporttámogatási pályázathoz 1 példányban állítottam ki. 
 

 

 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon: 
 
Dátum: …................................... 
 
 P.H. …....................................................... 
 aláírás 
 
 
 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: 
 
Dátum: ….................................... 
 
 P.H. …...................................................... 
  aláírás 
 
 
 
 
Kossuth Lajos Általános Iskola: 
 
Dátum: …..................................... 
 
 P.H. …...................................................... 
  aláírás 
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1. számú függelék 

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
sportingatlanok 

 
 

Ingatlan címe Helyrajzi száma Terület 
nagysága 

Használója 

Nagykőrös, Ceglédi út 26. 254. 10 ha 0875 
m2 

Nagykőrösi Football Club 
Petőfi Teniszcentrum 

Kőrisfa Sportegyesület 
Nagykőrös, Deák tér 2. 1685. 3155 m2 Fitt Kkt. 
Nagykőrös, Hársfa u. 15. 2003/2. 6655 m2 Nagykőrösi Lövész Sportegyesület 

Nagykőrösi Munkakutya 
Sportegyesület 

Nagykőrös, Ceglédi út 21. 5669/2. 1 ha 6317 
m2 

Kőrisfa Sportegyesület szerződése 
2008. szeptember 15-én lejárt. A 

hasznosításra vonatkozóan döntés 
még nem született. 
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2. számú függelék 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről: Nagykőrös Város Önkormányzata 
 székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 képviseli: ………………………… polgármester 
 továbbiakban mint Támogató, 
 
másrészről: …....................................................... 
 székhely: …....................................... 
 képviseli: …....................................... 
 számlavezető pénzintézet neve: …............................................ 
 bankszámla száma: …................................................................ 
 továbbiakban mint Támogatott  
 
között a mai napon, az alábbiak szerint: 
 

I. A támogatás forrása, célja, összege 
 
1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület költségvetéséről szóló .../20... 
(…...) ÖT. sz. rendeletének ….§ (…) bekezdése, a sporttámogatási rendszerről szóló 
.../2009. (…...) ÖT.  sz. rendeletének, valamint .../20.. (…..) ÖT. sz. határozata értelmében 
Támogatottat 

 
…............................................................................................. 

…............................................................................................. 

…............................................................................................. 

…............................................................................................. 

…............................................................................................. 

 
célra/célokra 

…........................................ Ft, azaz …........................................ 

támogatás illeti meg. 

2) A támogatás összege 2 részletben kerül kiutalásra. A támogatási összeg 50 %-a, 
…………………. Ft, azaz ……………………. Ft jelen szerződés megkötését követő 30 
napon belül, a támogatási összeg fennmaradó 50 %-a. ………………………….. Ft, azaz 
……………………..Ft a …/2009. (…) ÖT. sz rendelet 10. § (2) bekezdésben meghatározott 
elszámolást követő 15 napon belül. 

 

II.  A támogatás felhasználásának szabályai 
1) A támogatás kizárólag az e szerződésben meghatározott célra/célokra használható. 

2) A támogatási összeg működési kiadásokra - különösen reprezentációs, illetve 
közüzemi költségekre nem fordítható. 
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3) Támogatott haladéktalanul köteles jelenteni Támogatónak, ha a támogatott program 
megvalósulása meghiúsul, akadályba ütközik. A Képviselő-testület döntésének 
függvényében a jelentéstételi kötelezettség teljesítése a visszafizetési kötelezettséget 
nem érinti. 

4) Támogatott vállalja, hogy a sporttámogatási rendszerről szóló .../2009. (…...) ÖT. sz.
 rendelet ...§ (…) bekezdésében meghatározottak szerint a támogatás felhasználásáról
 pénzügyi elszámolást készít, és azt a pályázati cél megvalósítását követő 15 napon 
belül, de legkésőbb …. év január 20-ig a Támogató részére megküldi. 

 A pénzügyi elszámolás tartalma: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által előírt,
 kiegyenlített, könyvelő által hitelesített számlamásolatok és számviteli bizonylatok 
másolata. 

5) Támogatott köteles az elszámolást úgy elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás 
 felhasználásának részletes ellenőrzésére. 

6) Támogatott tudomásul veszi, hogy az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 13/A. § (2) bekezdése alapján Támogató köteles ellenőrizni a támogatás 
felhasználását és a számadást.  

7) A Támogatott az elszámolás, illetve az elszámolás elfogadásának és elutasításának 
szabályaira vonatkozó rendelkezéseket jelen szerződés aláírásával megismerte, a 
…/2009. (…) ÖT. sz. rendelet kötelező erejét magára nézve elismeri. 

 
III. Egyéb rendelkezések 

 

1) Támogatott köteles rendezvény esetében a rendezvény helyszínén, egyéb esetben az 
általa használt sportlétesítményben írásos formában kihelyezett táblán, zászlón, 
sportlétesítmény hiányában az eredményeket megjelentető médiában az alábbi szöveget 
nyilvánosságra hozni: „A rendezvényt/sporttevékenységet Nagykőrös Város 
Önkormányzata támogatta”.  

2) Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ágazati jogszabályok 
és a Ptk. rendelkezései irányadóak. 

3) Felek a támogatási szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
 jóváhagyólag aláírták. 

 
 
Nagykőrös, ...................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
   ……………………………         ……………………………     ….......................................... 
 polgármester                         jegyző  Támogatott 
 Támogató                       a támogatási szerződés 
                       ellenjegyzője 

 
 

 


