
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében elkülönített 

sporttámogatási keretből történő támogatás igénylésére 

 

1. A támogatás célja 

 

A támogatás célja: a Dombóváron működő, Dombóvár területére bejegyzett 

sportszervezetek, diák- és szabadidősport egyesületek, sportszövetségek, sportcélú 

alapítványok működésének, a sportversenyeken történő részvételének, valamint 

sportrendezvények megrendezésének segítése. A támogatásra a jelen felhívásban 

foglaltak szerint nyújthatnak be támogatási igényt a támogatásban részesíthető 

szervezetek. 

 

2. A támogatás felhasználása 

 

A Dombóvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott 

támogatás a támogatott szervezetek működésével és tevékenységével kapcsolatos 

költségek finanszírozására fordítható a támogatási szerződésben foglaltak szerint.  

 

3. A támogatás forrása 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt 

feladatait az éves költségvetéséből finanszírozza. A sportcélra fordítható kiadások 

összegéről az éves költségvetési rendeletében dönt, melyben meghatározza a 

sportszervezetek támogatására fordítható keretösszeget. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a sporttámogatásra elkülönített keretösszeg 

(sportkeret). 

 

4. A támogatás formája 

 

A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulás, mely a támogatott 

2022. január 1. és 2022. december 31. között keletkező, sporttevékenységével 

kapcsolatos alábbi költségeinek finanszírozására használható fel: 

- versenyeztetési, nevezési díj, versenybírói díj 

- sportszervásárlás, 

- sportolók utaztatása, élelmezési költsége, szállásdíja, 

- edzői juttatások kifizetése, 

- terembérleti költségek (amennyiben releváns), 

- létesítmény fenntartással kapcsolatban felmerülő költségek (amennyiben 

releváns). 

- 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, 

- a támogatott évértékelő rendezvényével kapcsolatos kiadások 

finanszírozása, 



- a támogatott kiemelt teljesítményt nyújtó sportolóinak premizálása. 

 

A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Sportrendelet) 

10. §-a alapján az önkormányzat a támogatásban részesíthető szervezetek számára a 

honlapján térítésmentesen lehetőséget biztosít a versenyeredményeinek közlésére, a 

szervezet tevékenységének, sportrendezvényeinek népszerűsítésére, a rendezvényhez 

kapcsolódó meghívó, plakát, valamint az arról szóló beszámoló közzétételére, továbbá 

mindezekről felhívja a vele kapcsolatban álló sajtótermékek figyelmét. 

 

5. A támogatható szervezetek köre 

 

5.1. A támogatásra az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 

 

A Dombóvár területére bejegyzett – a Dombóvári Sportszövetségben tagsággal 

rendelkező - sportszervezetek, diák- és szabadidősport egyesületek, sportszövetségek, 

sportcélú alapítványok, 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, és tevékenységüket Dombóváron vagy dombóvári lakosok 

javára végzik. 

 

Nem nyújthatnak be pályázatot a pártok, párt által alapított alapítványok, párt 

részvételével létrehozott egyesületek, a munkaadói, munkavállalói és gazdasági 

érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, az egyházak, a közalapítványok, 

gazdasági társaságok. 

 

5.2. A nem részesíthető támogatásban az alábbi szervezet: 

 

a) az a szervezet, amely az Önkormányzat 2022. évi civil keretéből támogatásban 

részesül. 

b) az a szervezet, amely a pályázat benyújtásának határidejéig nem nyújtott be 

határidőben elszámolást bármely, korábban az Önkormányzattól kapott támogatás 

felhasználásáról, vagy az elszámolásban megtévesztő, illetve valótlan adatot 

szolgáltatott. 

c) az a szervezet, amely esetében valamely külön jogszabály alapján a támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősülne. 

d) az a szervezet, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény szerint átlátható szervezetnek. 

e) az a szervezet, amely a benyújtási határidő után nyújtotta be pályázatát, vagy ha 

nem teljesíti a 6. pont szerinti hiánypótlást. 

f) az a szervezet, amely jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás 

alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 

megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban. 

 



 

6. Hiánypótlás 

 

6.1. Ha a pályázó a pályázati adatlapon megjelölt mellékleteket vagy azok egy részét 

nem csatolta a benyújtási határidőig, azokat 2022. február 17. 16.00 óráig 

pótolhatja. 

 

6.2. Az önkormányzat hiánypótlás keretében a döntés előkészítésével összefüggésben 

további adatszolgáltatásra kérheti a pályázót, így tájékoztatást kérhet különösen 

a) a társasági adó alanyai által a látvány- és csapatsport támogatására 

felajánlott adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó összegéről, annak 

meghatározott célra fordításáról, fenntartási kötelezettségeiről, illetve  

b) egyéb pályázati támogatásokból eredő támogatási összegekről, a pályázat 

keretében vállalt kötelezettségeiről, fenntartási kötelezettségeiről. 

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség, a 

hiánypótlásra való felhívás alapján az abban foglalt feltételekkel és határidőig.  

 

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

 

A pályázat kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon nyújtható be, melyhez 

csatolni kell az adatlapon előírt mellékleteket. A kitöltött, aláírt pályázati adatlapot és 

az előírt mellékleteket papír alapon 2022. február 14. 16.00 óráig a Dombóvári 

Városházára kell eljuttatni (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.).  

 

8. A pályázat elbírálásánál előnyt élvező szempont 

 

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a szervezetek, melyek 

tevékenységében meghatározó szerepet játszik az utánpótlás-nevelés, a versenysport és 

a tömegsport. Az elbírálás folyamán kiemelt szempont továbbá, hogy mely szervezet 

részére biztosít az önkormányzat térítésmentes létesítményhasználatot.  

 

9. Bővebb felvilágosítás 

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a sport@dombovar.hu e-mail 

címen vagy munkaidőben a 74/564-538-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 

ellenőrzésének módját. 

 

 

 

mailto:sport@dombovar.hu


 

11. A támogatás folyósítása 

 

A támogatás folyósítására a támogatott bankszámlájára történő utalással kerül sor a 

támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint. 

 

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

 

A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a 

gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint, a támogatási szerződés mellékletét 

képező szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásával köteles számot adni. 

Az elszámolás benyújtásának végső határideje a támogatási szerződésben kerül 

megállapításra. A támogatott által benyújtott szakmai beszámolót és pénzügyi 

elszámolást az Önkormányzati Hivatal kijelölt munkatársai ellenőrzik. Amennyiben az 

ellenőrzés eredménye alapján a szakmai javaslat szerint a támogatott a támogatást 

vagy annak egy részét nem a támogatási szerződés szerint használta fel, a 

visszafizetési kötelezettségről és a visszafizetendő összegről a képviselő-testület dönt. 

 

Az elszámolás 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. 

 

Ha a támogatás teljes összege vagy annak egy része nem kerül felhasználásra, vagy a 

támogatott a támogatás felhasználásáról felszólításra sem számol el, köteles a 

támogatás fel nem használt, illetve teljes összegét a támogatási szerződésben 

meghatározott mértékű kamattal növelten visszafizetni az elszámolási határidőig. 

 

 

 

 

 

 

 

 


