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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete
a sportról
Módosítva: 22/2016. (XII.09.), 6/2020. (VI.09.) PM-i rendelet, 7/2021. (III.24.) PM-i rendelet
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikkének (1) bekezdése a) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában,
továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Szentes Város Önkormányzata
(továbbiakban:
Önkormányzat)
sportkoncepciójának
megvalósításához
szükséges
feltételrendszert és keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának.
2. §

A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén vállalt feladatokra,
valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden, Szentes város közigazgatási területén működő,
hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetre,
minden önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére, oktatási és
nevelési intézményre, iskolai sportkörre és olyan a város területén működő gazdasági
társaságokra, amelyek működése során e rendelet alapján támogatásban részesülnek.
3. §

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
(1) Az Önkormányzat feladata illetékességi területén a városi sporttevékenység támogatása.
Ennek formái különösen:
- a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és
megvalósítása
- a sporttal foglalkozó helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel való együttműködés,
- az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartása, működtetése, amennyiben az anyagi források lehetővé teszik - létesítése
(2) Az Önkormányzat feladatai illetékességi területén a sport hosszú távú fejlesztési céljaira
figyelemmel a következők:
a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése,
b) a szabadidősport feltételeinek fejlesztése,
c) a diáksport, a minőségi versenysport utánpótlás-nevelés, az utánpótlás-nevelés, a
családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők
sportjának, illetve a nagyarányú részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának
segítése,
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d) adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban,
e) az iskolán kívüli, önszerveződő sport-tevékenység feltételeinek elősegítése,
f) a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítése.
4. §

A sporttámogatás felosztási területei
(1) A Képviselő-testület a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden évben a
költségvetési rendeletében határozza meg. A támogatás alapja a mindenkori
költségvetési lehetőségek függvényében a működési költségvetés meghatározott
tételekkel korrigált összege. Ebből az összegből az alábbi területek kerülnek támogatásra:
a)* diáksport, az óvodák, általános iskolák jégpálya használat támogatása,
(Hatályos: 2020. június 10. napjától)

b) sportszervezetek működésének támogatása (kiemelt figyelemmel az utánpótlás –
nevelésre és a versenysportra
c) sportesemények, sportrendezvények támogatása, kiemelkedő sportteljesítmények
elismerése, kvalifikációval elért világversenyre való felkészülés támogatása,
d)* szabadidő- és szenior sport támogatása. (Hatályos: 2021. március 25. napjától)
(2)* az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegből:
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokra pályázat útján kaphatnak
támogatást, óvodák és általános iskolák esetében az intézmények, a diáksport
esetében a Szentes DSB a városi diákolimpiai versenyek megrendezéséhez a
Sportközpontnál létesítményhasználati támogatást kap 90 %-os támogatás 10 %-os
térítés formájában. *(Hatályos: 2020. június 10. napjától)
b) az (1) bekezdés b), c) és d) pontokban meghatározott feladatokra pályázat útján
nyerhetnek el támogatást a sportegyesületek a sportkoncepcióban meghatározott
szempontok figyelembevételével.
(3)* A támogatás elnyeréséhez a rendelet 1. mellékletét képező „Pályázati adatlap
sportegyesületi támogatás igényléséhez”, vagy a 3. mellékletét képező „Sportegyesületek
póttámogatási kérelme” megnevezésű nyomtatvány benyújtása szükséges.
*(Hatályos: 2021. március 25. napjától)
A pályázathoz csatolandó dokumentumok mind a működési célú pénzbeni támogatási
kérelem, mind pedig a rendezvény-támogatási kérelem esetében a következők:
- A sportegyesületet bejegyző bíróság által nyilvántartásba vett adatainak 30 napnál
nem régebbi igazolása vagy a 2011. évi CLXXXI. tv. 86.§ (2) bekezdése alapján
az internetről a pályázat benyújtását megelőző 8 napon belül letöltött adatlapja.
- Adó-, Vám és Köztartozás mentességről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás
(támogatási szerződés aláírásakor benyújtandó).
*(Hatályos: 2021. március 25. napjától)
- Számlavezető pénzintézettől bankszámla igazolás, vagy a sportegyesület elnöke
által hitelesített bankszámla kivonat másolata. *(Hatályos: 2020. június 10. napjától)
(4)* - (5)* (Törölve 2016. december 10. napjával!)
(4)* A beérkezett pályázatok alapján a támogatási összeg nagyságáról az ISB dönt.
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A Bizottság a mindenkori költségvetésben jóváhagyott támogatási összeget a
Sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok mentén lehetőség szerint az alábbi %os mértékben osztja fel a benyújtott pályázati igények alapján.
 80%
utánpótlás-nevelés/versenysport
támogatására
(utánpótlásneveléssel/versenysporttal foglalkozó sportegyesületek pályázhatnak működési
támogatásra és maximum 500 eFt összegig rendezvénytámogatásra).
 10 % szabadidő- és szenior sport támogatására (szabadidő- és szenior sporttal
foglalkozó sportegyesületek pályázhatnak 50 eFt normatív támogatásra és
maximum 500 eFt összegig rendezvénytámogatásra).
 10% tartalék (év közben felmerülő nem tervezhető kiadásra, óvodások, általános
iskolások jégpálya használat támogatásához a bizottsághoz benyújtott kérelem
alapján).
*(Hatályos: 2021. március 25. napjától)
(5)* A meghatározott keretösszegekből az adott gazdálkodási évben, ha valamelyik keret
nem kerül teljes felhasználásra, abban az esetben a megmaradt összegek
felhasználásáról az Ifjúsági és Sportbizottság saját hatáskörében dönt.
*(Hatályos: 2020. június 10. napjától)

5. §
A sportszervezetek támogatása
(1) Az Önkormányzat a támogatott sportszervezettel támogatási szerződést köt. A
szerződésben a támogatottnak vállalnia kell, hogy amennyiben az önkormányzat által az
adott költségvetési évben nyújtott támogatások – pénzbeli és természetbeni – együttes
összege elérik az egyesület bevételének 25%-át, az önkormányzat jogosult ellenőrizni a
támogatott költségvetési gazdálkodásának szabályszerűségét és célszerűségét. Az
önkormányzat a támogatásokat nyilvántartja, honlapján közzéteszi, továbbá a
felhasználást jogosult (a helyszínen is) ellenőrizni.
(2)* Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, amelyek az alábbi feltételeknek
megfelelnek:
- minden év január 15. napjáig az önkormányzat felé elszámolnak a részükre nyújtott
előző évi önkormányzati sporttámogatás - legkésőbb december 31. határnappal felhasznált összegével,
- eleget tesznek adatszolgáltatási kötelezettségüknek az önkormányzat felé,
- a támogatott sportszervezetnek, illetve intézménynek nem lehet köztartozása,
szerepel a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásában, illetve előző évben
eleget tettek a mérleg leadási kötelezettségüknek,
- az egyesület regisztrált tagja legalább egy országos sportági szakszövetségnek,
melyet az éves pályázat benyújtásakor igazolnia kell,
- székhelye és edzéseinek helyszíne a város közigazgatási területén belül található.
- Az újonnan megalakult sportszervezetek a bejegyzésüket követő egy éven belül nem
részesülhetnek önkormányzati támogatásban. Ez alól kivételt jelent az egyes
sportágakon belüli profilbővítés.
- (Törlésre került 2021. március 25. napjától)

- Az a sportegyesület, amely önkormányzati támogatásban részesül, vállalja, hogy
esetleges önkormányzati felkérésre részt vesz legalább évi egy alkalommal a város
kulturális eseményén, szervezéssel vagy közreműködéssel segíti azt.
- A szabadidő és szenior kategóriába tartozó sportegyesületek a mindenkori
sporttámogatási keretösszegből olyan rendezvény lebonyolításhoz nyújthatnak be
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pályázatot, mely a város lakosságának minél szélesebb köre számára biztosítanak
sportolási és szabadidős tevékenységet.
- *A szabadidő- és szenior sport kategóriába regisztrált/besorolt egyesületek az e
kategóriára jóváhagyott 10%-os keretből normatív támogatást kapnak, amennyiben
azt a pályázati adatlap „önkormányzati támogatási igény (működési)” címszónál kéri.
A normatív támogatás összege 50 eFt. Ezen túlmenően a fennmaradó keretösszeg
erejéig, de maximum 500 eFt összegre nyújthatnak be pályázatot a sportegyesületek
rendezvényeik támogatására.
(Hatályos: 2021. március 25. napjától)

(3) A sportszervezet a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott
kiadásokra használhatja fel.
(4) A támogatott szervezetek sport szakmai munkáját csak államilag elismert szakirányú
végzettséggel rendelkező személyek irányíthatják, végezhetik. Az egyesületeknek évente
le kell adni a pályázati kérelmükkel együtt a szakmai munkát végző személyek nevét és
igazolni kell képesítésüket. A további években csak a változások közlésére kötelesek a
pályázók.
(5)* A támogatási összeggel történő tételes elszámolásra (hiteles számlamásolatokkal) a
támogatottak a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek. Ennek
elmulasztása a támogatási összeg teljes visszafizetését, a következő költségvetési évben
(években) a támogatásból való kizárást vonja maga után. Az elszámolás kizárólag e
rendelet 2. sz. melléklete alapján történik. *(Hatályos: 2021. március 25. napjától)
(6)* (Hatályát vesztette: 2020. június 10. napjától)
6. §
A sportesemények és rendezvények támogatása
*Az ISB döntése alapján az önkormányzat a csak sportági versenynaptárban szereplő
rendezvényeket támogatja, valamint a városban hagyományosan, illetve az adott évben
kiemelkedő és megrendezésre kerülő városi, országos és nemzetközi sporteseményeket.
*(Hatályos: 2020. június 10. napjától)

7. §

Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete, a 34/2009. (XII.12.) rendelete, a 8/2011,

(IV.11.) rendelete, a 9/2012. (IV.14.) rendelete, a 9/2013. (V.10.) rendelete.
Szirbik Imre sk.
polgármester

dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző

Záradék:
Megalkotta Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 16. napján
megtartott ülésén.
Kihirdetve: 2014. május 30. napján.
Dr. Sztantics Csaba
jegyző
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1. melléklet *(Hatályos: 2021. március 25. napjától)

Pályázati adatlap sportegyesületi támogatás igényléséhez

□Utánpótlás-nevelés/versenysport vagy
□Szabadidő- és szenior sport kategóriába nyújtja be pályázati igényét.
*(kérem a megfelelőt X-el jelölni szíveskedjen- csak egy kategóriát választhat)
1./ Sportegyesület neve: ..........................................................
A sportegyesület hivatalos (bírósági bejegyzés szerinti) telephelyének címe:
……………………………………………………………………………………….
A sportegyesület megalakulásának éve: ...........................
Ha volt jogelőd egyesület/egyesületek, akkor annak a neve:
………………………………………………………………..
A sportegyesület jelenlegi elnökének neve, telefonszáma:
…………………………………………………………………………..
A sportegyesület kapcsolattartójának neve telefonszáma:
…………………………………………………………………………...
A sportegyesület e-mail címe, hivatalos honlapjának címe (ha van):
………………………………………………………………………..
A sportegyesület bankszámlaszáma:…………………………………………………………….
Bírósági nyilvántartási száma:………………………………..
Sportegyesület adószáma: ………………………………….
Sportegyesület taglétszáma: ……
fő, ebből
18 évet nem töltötte be: ………….fő, szentesi: …………. fő
18 évet betöltötte: ………… fő, szentesi:…………..fő
Egyesületi taglétszámból nem igazolt sportolók száma: …………. fő
Egyesületi taglétszámból igazolt és versenyengedéllyel rendelkező sportolók száma:
………… fő
2./ Sportegyesület szakosztályai (ha vannak) és a szakosztályokban sportolók száma korosztályok
szerinti megoszlása
Szakosztály neve:
Összes létszám
- ebből szentesi
Szakosztály neve:
Összes létszám

10 év alatt

10-14 év

15-18 év

19 és felette
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- ebből szentesi
3./ Edzések száma, helye és időpontja sportcsoportonként
Szakosztály
Edzések száma
Edzések helye
(hetente)

Edzések időpontjai

4./ A sportegyesületnél foglalkoztatott edzők és végzettségük, valamint foglalkoztatási
jogviszonyuk a sportegyesülettel
Edző neve
Minősítése/képesítése
Foglalkoztatási
jogviszony
(főállású,
részmunkaidős,
önkéntes)

5./ A sportegyesületben sportolók közgyűlés által jóváhagyott havi tagdíjai
Tagdíjat fizetők száma: ……. ..............
Tagdíjat fizetők összege: ...................... Ft/hó
Tagdíjat nem fizetők száma: ……………, oka: …………………….
6./ A sportegyesület mely sportlétesítményeket használja:
Sportlétesítmény neve
Sportlétesítmény címe
Milyen alapon használja
(pl: saját tulajdon, bérelt
létesítmény
támogatott
létesítményhasználat
keretében stb.)

Van-e a sportegyesületnek megállapodása óvodákkal, iskolákkal?
Igen/nem
Ha igen, melyikkel?
……………………………………………………………………………………..
7./ Pályázó sportegyesület előző évi legjobb eredményei:

Ha van, akkor
havi
terembérleti díj
összege
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8./ Sportegyesület tárgyévi részletes versenynaptára:
Verseny időpontja
Verseny
Verseny helyszíne
megnevezése

(kérem a saját rendezésű versenyeket is beleírni)
9./ A pályázó más kiíróhoz benyújtott pályázatainak részletezése (előző és tárgyévi):
Pályázat kiírója Mire pályázott? Elbírálás
megtörtént-e? Megnyert
támogatási
(igen/nem
összeg (Ft)

10./ Pályázó egyesület/szakosztály éves bevételei:
Előző évi költségvetés fő számai
Tárgyévi tervezett költségvetés fő számai
Bevételek (Ft-ban)
a) Önkormányzati támogatás
(működési):
Önkormányzati támogatás
(rendezvény):
b) Egyéb, szponzori támogatás:

a) Önkormányzati támogatási igény
(működési):
Önkormányzati támogatási igény
(rendezvény):
b) Egyéb, szponzori támogatás:

c) Nem helyi pályázatokon nyert
összeg:
d) Létesítményhasználati támogatás:
e) Tagdíj bevétel/szakképzési
hozzájárulási díjbevétel
f) Rendezvény bevétel:

c) Nem helyi pályázatokon nyert
összeg:
d) Létesítményhasználati támogatás:
e) Tagdíj bevétel/szakképzési
hozzájárulási díjbevétel:
f) Rendezvény bevétel:

g) Egyéb bevételek (pl. TAO stb.):

g) Egyéb bevételek (pl. TAO, stb):

h) 1 % adófelajánlás összege:

h) 1 % adófelajánlás összege:
Összesen:

Összesen:
Kiadások (Ft-ban)
1. Működési költségek:
a) Nevezési díj:
b) Játékvezetői, versenybírói díj:

1. Működési költségek:
a) Nevezési díj:
b) Játékvezetői, versenybírói díj:

c) Utazási költségek:

c) Utazási költségek:

d) Étkezési költségek:

d) Étkezési költségek:

e) Szállás költség:

e) Szállás költség:

f) Létesítmény használati díj:

f) Létesítmény használati díj:

g) eszközvásárlás:
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g) eszközvásárlás:

2. Bérköltségek:

2. Bérköltségek:

3. Egyéb kiadások:

3. Egyéb kiadások:

4. Adminisztrációs költség:

4. Adminisztrációs költség:

5. Szakmai kiadások, licence
költségek, továbbképzések

5. Szakmai kiadások, licence
költségek, továbbképzések

Összesen:

Összesen:

Ismertesse, hogy a támogatást mire kívánja fordítani:

Amennyiben rendezvényre kívánja a támogatást fordítani, kérem ismertesse azt röviden a várható
létszám, időpont, helyszín megjelölésével:

Pályázó nyilatkozata és a pályázat hitelesítése:
Alulírott pályázó
1. kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentumok a valóságnak megfelelnek és
hitelesek
2. kijelentem, hogy csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt az egyesület nem áll, s
vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a tárgyévben
ilyen eljárás indul
3. tudomásul veszem, hogy a támogatott neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege
nyilvánosságra hozható
4. elfogadom, hogy a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés
érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történik, vállalom, hogy a támogatási
szerződés aláírásakor, a jogosulatlan támogatás felhasználása esetére – a számlavezető bank részére
– megadom a „Meghatalmazás azonnali kifizetési megbízás teljesítésére” nyilatkozatot.
5. a sportegyesület lényegi szervezeti működését érintő változásokról tájékoztatja az Önkormányzat
illetékes irodáját
6. kijelentem, hogy az egyesület előző évre vonatkozó beszámolója a www.birosag.hu oldalon
megtalálható.
További benyújtandó mellékletek:
- A sportegyesületet bejegyző bíróság által nyilvántartásba vett adatainak 30 napnál nem régebbi
igazolása, vagy a 2011. évi CLXXXI. tv. 86.§ (2) bekezdése alapján az internetről a pályázat
benyújtását megelőző 8 napon belül letöltött adatlapja.
- Számlavezető pénzintézettől bankszámla igazolás, vagy a sportegyesület elnöke által hitelesített
bankszámla kivonat másolata
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A támogatási szerződés aláírásakor benyújtandó:
- Adó-, Vám- és Köztartozás mentességről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás.
Szentes, ……………………….
PH.

……………………………………..
sportegyesület hivatalos képviselője
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Számlaösszesítő
a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság sporttámogatás elszámolásához

Tétel
sorszám

Számla
sorszáma

Számla kibocsátó

Teljesítés
dátuma

Felhasználás Számla bruttó
megnevezése
értéke

Pályázatból
fedezett
összeg

Önrész

Kifizetést
alátámasztó
bizonylat sorszáma
(pénztárbizonylat,
bankszámlakivonat
száma, stb.)

Mellékletek

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok valósak, az általam képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak. Az
elszámoló laphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.
Szentes, …………………..

PH.

………………………………………………….
a sportegyesület képviseletére
jogosult aláírása
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3. melléklet *(Hatályos: 2021. március 25. napjától)

SPORTEGYESÜLETEK PÓTTÁMOGATÁSI KÉRELME
A pályázatot ezen űrlapon, csak azok a sportegyesületek nyújthatják be, akik tárgyévben már kaptak
sporttámogatást.
PÁLYÁZATI ADATLAP

□Utánpótlás-nevelés/versenysport vagy
□Szabadidő- és szenior sport kategóriába nyújtja be pályázati igényét.
*(kérem a megfelelőt X-el jelölni szíveskedjen- csak egy kategóriát választhat)
Pályázó adatai
1./ Sportegyesület neve: ..........................................................
A sportegyesület hivatalos (bírósági bejegyzés szerinti) telephelyének címe:
……………………………………………………………………………………….
A sportegyesület jelenlegi elnökének neve, telefonszáma:
…………………………………………………………………………..
A sportegyesület bankszámlaszáma:…………………………………………………………….
Sportegyesület adószáma: ………………………………….
Ismertesse, hogy a támogatást mire kívánja fordítani:

A pályázat részletes költségvetése
Tervezett kiadások (ÁFÁ-val) részletezése

kiadások összesen:
Tervezett bevételek részletezése

Összeg (Ft)
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saját bevételek (támogatások, pályázatok, egyéb bevételek)

igényelt ISB támogatás
bevételek összesen:

Pályázó nyilatkozata és a pályázat hitelesítése:
Alulírott pályázó
1. kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentumok a valóságnak megfelelnek és hitelesek
2. kijelentem, hogy csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt az egyesület nem áll, s
vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a tárgyévben
ilyen eljárás indul
3. tudomásul veszem, hogy a támogatott neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra
hozható
4. elfogadom, hogy a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés
érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történik, vállalom, hogy a támogatási
szerződés aláírásakor, a jogosulatlan támogatás felhasználása esetére – a számlavezető bank részére –
megadom a „Meghatalmazás azonnali kifizetési megbízás teljesítésére” nyilatkozatot.
5. a sportegyesület lényegi szervezeti működését érintő változásokról tájékoztatja az Önkormányzat
illetékes irodáját
6. kijelentem, hogy az egyesület előző évre vonatkozó beszámolója a www.birosag.hu oldalon
megtalálható.
További benyújtandó mellékletek:
- A sportegyesületet bejegyző bíróság által nyilvántartásba vett adatainak 30 napnál nem régebbi
igazolása, vagy a 2011. évi CLXXXI. tv. 86.§ (2) bekezdése alapján az internetről a pályázat
benyújtását megelőző 8 napon belül letöltött adatlapja.
- Számlavezető pénzintézettől bankszámla igazolás, vagy a sportegyesület elnöke által hitelesített
bankszámla kivonat másolat
A támogatási szerződés aláírásakor benyújtandó:
- Adó-, Vám- és Köztartozás mentességről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás.

Szentes, ……………………….
PH.
……………………………………..
sportegyesület hivatalos képviselője

