PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dombóvár Város Önkormányzatának
az úszószervezetek 2019. évi működési kiadásaihoz történő támogatás igénylésre

1. A pályázat célja
A pályázat célja a Dombóváron működő, Dombóvár területére bejegyzett
úszószervezetek működésének támogatása.

2. A támogatandó tevékenységek köre
A támogatási keret a sportszervezetek működésével és tevékenységével kapcsolatos
költségek finanszírozására fordítható. A támogatás célja a város verseny- és élsportja,
utánpótlás nevelése, sportrendezvényeinek segítése, a sportversenyeken történő
részvételük támogatása.

3. A rendelkezésre álló keretösszeg
Dombóvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a sporttal
kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait az éves költségvetéséből
finanszírozza.
A támogatás igénylés alapja a vonatkozó jogszabályok (sporttörvény) szerint
rendes tagsági jogviszonnyal vagy sportszerződéssel rendelkező sportolók száma,
mely után az önkormányzat a beérkezett igények függvényében 15.000 – 20.000
Ft/fő támogatási összeget állapíthat meg.

4. A támogatás formája
4.1. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulás, mely a
támogatott 2019. január 1. és 2019. december 31. között keletkező,
sporttevékenységével kapcsolatos működési költségeinek finanszírozására
szolgál, melyek a következők:
- versenyeztetési, nevezési díj, versenybírói díj
- érmek, serlegek, oklevelek vásárlása
- sportszervásárlás,
- sportolók utaztatása, élelmezési költsége, szállásdíja,
- edzői juttatások kifizetése,
- italfogyasztás és étkezés: a teljes támogatási összeg max. 10%
erejéig, kifejezetten versenyeztetés során felmerülő tételek
esetében.
- versenyek szervezése során oklevelek, érmek, serlegek vásárlása,
- könyvelési díj elszámolása a támogatási összeg maximum 10%áig,
- az egyesület évértékelő rendezvényével kapcsolatos kiadások
finanszírozása,
- az egyesület kiemelt teljesítményt nyújtó sportolóinak premizálása

4.2.

Az Önkormányzat a támogatott sportszervezet részére biztosítja a térítésmentes
nyilvánosság lehetőségét programjaik, versenyeredményeik közlésére az
alábbiak szerint:

a) a saját internetes oldalán (www.dombovar.hu) hirdetési lehetőséget biztosít a
támogatott által megvalósítandó rendezvény meghívójának, plakátjának
közzétételére,
b) a vele kapcsolatban álló sajtó figyelmét felhívja az adott programra, projektre,
c) biztosítja saját honlapján (www.dombovar.hu) a támogatott tevékenységéhez
kapcsolódó sporteseményről, rendezvényről elkészített beszámoló írás
megjelenését

5. A támogathatók köre
5.1. Az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) Dombóvár területére bejegyzett úszó sportszervezetek, akiket a bíróság jogerősen
nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják, és amelyeknek Dombóváron van a
székhelyük vagy működik Dombóváron tagszervezetük, csoportjuk,
b) a támogatottak tevékenységüket Dombóváron vagy dombóvári lakosok javára
végzik,
c) vállalják, hogy amatőr sportolói létszámot a tagjegyzék vagy sportszerződés
bemutatásával igazolják,
d) vállalják, hogy a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal sportreferensét
folyamatosan és előre tájékoztatják tevékenységükről a támogatási döntés
meghozatalát követően a támogatási szerződés megkötése évének végéig.
5.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a pártok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott
egyesületek, a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti
szervezetek, a biztosító egyesületek, az egyházak, a közalapítványok,
közhasznú társaságok, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit
gazdasági társaságok,
b) azok a sportszervezetek, amelyek az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében
közvetlenül, nevesítve részesülnek önkormányzati forrásból, kivételt képez ez
alól Tao-s támogatás elnyeréséhez biztosított önrész,
c) azok a sportszervezetek, amelyek az Önkormányzat 2019. évi civil keretéből
támogatásban részesülnek,
d) azok a sportszervezetek, amelyek a pályázat benyújtásának határidejéig nem
nyújtottak be elszámolást bármely, korábban az Önkormányzattól kapott
támogatásról

5.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi
elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
b) a korábbi támogatás felhasználása a sportszervezetnek felróható okból nem a
támogatási szerződésnek megfelelően történt;
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) a szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdésében
foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt
érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben
nem kezdeményezi;
f) aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban.

6. Hiánypótlás
6.1. Az Önkormányzat hiánypótlás keretében kérheti a sportszervezetet, hogy a részére
a) közérdekű adatokat szolgáltasson,
b) egyéb pályázati támogatásokból eredő támogatási összegekről, a pályázat
keretében vállalt kötelezettségeiről, fenntartási kötelezettségeiről
az önkormányzatot dokumentumokkal igazoltan tájékoztassa.
6.2. Amennyiben a sportszervezet a 6.1. pontban foglaltaknak nem tesz eleget, abban
az esetben az Önkormányzat, mint Támogató megtagadhatja, illetve felfüggesztheti az
odaítélt támogatás folyósítását.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat kizárólag az erre a célra kiadott, a www.dombovar.hu c. internetes
honlapról letölthető pályázati adatlap maradéktalan kitöltésével és annak papír alapon
2019. május 31-én (péntek) 12 óráig a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
sportreferensének (Szabadság u. 18.) személyesen vagy postai úton történő
eljuttatásával nyújtható be.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség, a pályázat
kiírójának írásos felhívása alapján az abban foglalt feltételekkel és határidőig. Pályázó
a támogatási döntés ellen jogorvoslattal élhet.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

9. Bővebb felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető az ilia.anita@dombovar.hu
e-mail címen vagy munkaidőben a 74/564-502-es telefonszámon.

10. Szerződéskötés
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza
a támogatás felhasználásának célját és határidejét, a támogatás teljesítésének módját, a
támogatás elszámolásának módját és határidejét, valamint az elszámolás felhasználása
ellenőrzésének módját és határidejét.

11. A támogatás folyósítása
A támogatás bankszámlára utalása a támogatási szerződés szerint egy összegben vagy
ütemezve történik a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően.

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a
gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint, a támogatási szerződés mellékletét
képező szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló)
benyújtásával kötelesek számot adni. A beszámoló benyújtásának végső határideje a
támogatási szerződésben kerül megállapításra. A beszámoló elfogadásáról vagy
elutasításáról a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája dönt.
A beszámolás kiemelt szabályai:
- minden esetben rögzíteni kell a költségeknél (utazás, szállás,
étkezés, versenyeztetési költségek) milyen versenyre történt a
felhasználása
a
támogatásnak
(időpont
és
helyszín
megjelölésével),
- megbízási díjak (pl. edzői költségek) esetében mellékelni
szükséges a megbízási szerződések másolatát,
- utazási költség elszámolásánál kiküldetési rendelvény vagy
menetlevél másolat, valamint utas lista csatolása is szükséges,
- sportszervásárlás esetében átadás-átvételi bizonylatot kell
benyújtani kinek a részére történt a vásárlás.
Amennyiben a sportszervezet a támogatás összegét a támogatási szerződésben
meghatározott határidőig nem vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatást,
illetve annak fel nem használt részét azonnal vissza kell fizetnie.

Dombóvár, 2019. április 18.
Szabó Loránd
polgármester

PÁLYÁZATI ADATLAP SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE
a Dombóvár Város Önkormányzatának
az úszószervezetek 2019. évi működési kiadásaihoz történő támogatás igénylésre

I. A pályázó szervezet/intézmény hatályos alapadatai, elérhetőségei
1. A pályázó hivatalos neve:………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………..
Postacíme:……………………………………………………………………………………….
Telefon/fax:……………………………………………………………………………………...
E-mail, internet-címe:…………………………………………………………………………...
2. A pályázó székhelye (ha eltér az előzőtől) :………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
3. A pályázó képviselőjének neve és elérhetőségei (telefon, e-mail)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
II. A pályázó jogállása, banki adatai
1. A szervezet jogállása:
A) bíróságon bejegyzett társadalmi szervezet/alapítvány
B) bíróságilag nem bejegyzett (szakkör formájában működik stb.)
2. Bírósági bejegyzés éve és a bejegyző határozat száma:....…………………………………..
3. Bankszámlaszám: ..…………………………………………………………………………..
4. Adószám: ..…………………………………………………………………………………...
(Csatolandó a létesítő okirat vagy a nyilvántartásba vételt igazoló okirat hiteles másolata.
Amennyiben a pályázó a korábbi években már csatolta, abban az esetben nyilatkoznia
szükséges, hogy az okiratban foglalt adatok nem változtak).
5. Az egyesület létesítő/ nyilvántartásba vételt igazoló okiratába foglalt adatokban igen/nem*
történt változás.
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
III. Előző önkormányzati támogatások mértéke
A 2018-ben elnyert önkormányzati támogatás összege:………………………………………...
A 2019-ben kért önkormányzati támogatás összege:……………………………………………

IV. Egyesületi létszámok, edzések
1. Az egyesület jogszabály szerint igazolt taglétszáma (rendes tag):…………………...
2. Az egyesületben versenyszerződéssel sportolók száma:………………………………
3. Az egyesület összesített amatőr sportolói létszáma:…………………………………..
(Alátámasztó dokumentumok csatolása kötelező, a támogatás megállapítása az alapján
történik!)
V. Egyesületi költségek:
1.Havi

edzői

költségek/

megbízási

díj

és

járulékai,

vállalkozói

kifizetések/

:…………………………………………………………………………………………………..
2. Versenyeztetés havi költségei:……………………………………………………………….
4. Egyéb költségek:
-Havi működési költségek:……………………………
-Havi egyéb személyi kifizetések /pl. könyvelő, titkár, stb./…………………………………...
-Havi költségtérítés /utazás/:……………………………………………………………………
-Havi orvosi igazolás (Ft/fő):…………………………………………………………………...

VI. Egyesületi bevételek adatai
1. Havi tagdíj (Ft/fő):……………………………………………………………………………
2. Tagdíjból származó éves bevétel:…………………………………………………………….
3. Sorolja fel a szervezet egyéb, 2019. évi (önkormányzati támogatáson kívüli) bevételeit.
(Ha szükséges, folytassa a lap hátoldalán! Melléklet is csatolható.)
Bevétel megnevezése
Bevétel összege

VII. 2018-ben elért jelentősebb eredmények, helyezések.
(Szükség esetén melléklet is csatolható!)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dombóvár, 2019. ……………………..

Egyesület elnökének
cégszerű aláírása

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról
A Pályázó neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………..
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………..
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: ……………………………, ……………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
A Pályázó neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
_____________________________________________________________________________
_______
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
……………………...……………………...……….………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………….………
……………………………………………………………………………………………………
………………………..
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által
kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja,
központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem
minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban
megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban
áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...……
…
………………………………………………………………………………………………...……
…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………........
.....
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi
tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….……………………
………
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet
neve, székhelye beírandó):

.……………………………………………………………………………………………………
………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d)
pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt: ……………………………, ……………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott, ………………………. (Egyesület elnöke), …………………………….
(Egyesület megnevezése) képviseletében kijelentem, hogy az általam képviselt
sportszervezet „A nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3§ (1)
bekezdés 1. (ca) pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül.

Dombóvár, 2019………………………

…………………………..
Aláírás
Egyesület elnöke

