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A sporttörvény 138. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 24/11 száma) és a 
polgárok sporttal kapcsolatos szükségleteinek és érdekeinek a városi költségvetésből történő 
finanszírozásáról és támogatásáról szóló rendelet  8. szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 62/11 száma) alapján 

a polgármester 2012.01.18-án  
 

pályázatot hirdet 
külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására 

 
A pályázat az alábbi külön programokra vonatkozik: 

1) sportlétesítmények építése, fenntartása és felszerelése/berendezése a város területén, 
különösen a nyilvános sportlétesítményeké a lakótelepeken vagy azok közelében, továbbá 
az iskolai sportlétesítmények vonatkozásában, valamint a sportfelszerelések és sportolásra 
szolgáló eszközök beszerzése;  

2) a városi sportszervezetek részvétele az európai klubversenyeken;  
3) olyan sportszervezetek működése, melyeknek a Város alapítója vagy tagja;  
4) a sportolók egészségvédelmének fejlesztése, megfelelő sport- és egészségügyi képzésének 

biztosítása, különös tekintettel a fiatalokra, beleértve a doppingellenes képzést is;  
5) a negatív jelenségek megakadályozása a sportban;  
6) a városi tulajdonban, azaz köztulajdonban levő sportlétesítmények és sportcsarnokok 

ésszerű és rendeltetésszerű használata sporttevékenységekre való használatuk jóváhagyása 
révén a sportrendszerben résztvevők edzési időpontjainak kiosztásával;  

7) jutalmak és elismerések az elért sporteredményekért és a sport fejlesztéséhez való 
hozzájárulásért.  

 
A pályázatra az alábbi szervezetek jelentkezhetnek: 

-  sportegyesületek, 
- sport-társaságok, 
- a városi sportszövetség, 
- sporttal kapcsolatos szakmai és egyéb egyesületek, 
- sportintézmények és sportban tevékenykedő gazdasági társaságok, 
- sporttal kapcsolatos alapítványok és hagyatékok,  
- az iskolai sportlétesítmények építésére, fenntartására és felszerelésére/berendezésére, valamint a 

sportfelszerelések és sportolásra szolgáló eszközök beszerzésére pályázhatnak a Szabadka Város 
területén működő iskolák is. 

 
A sportlétesítmények építési, fenntartási és felszerelési/berendezési tervének javaslatát a telek vagy a 

sportlétesítmény tulajdonosa nyújtja be vagy annak használója/bérlője a telek illetve sportlétesítmény 
tulajdonosának jóváhagyásával. 
 

A pályázati jelentkezési lapot a bizottsághoz kell benyújtani „A sport területén tervezett külön 
programok pénzelésére és támogatására közzétett pályázatra” elnevezésű adatlapon  (1. számú adatlap). 

 
Minden egyes programra külön jelentkezési lapot kell benyújtani. 
A jelentkezési lap mellett a pályázónak mellékelnie kell: 
- nyilvántartási kivonatot abból a nyilvántartásból, ahol a pályázót bejegyezték;  
- bizonyítékokat az alábbi feltételek teljesítéséről:  



a) hogy kizárólag vagy túlnyomórészt nem nyereségorientált alapon gazdálkodik, 
b) hogy székhelye a Város területén van, 
c) hogy közvetlenül felel a program előkészítéséért és végrehajtásáért, 
d) hogy tevékenységét legalább egy éve folytatja. 
- a pályázóra vonatkozó alapvető adatok áttekintését (történelem, a tevékenység leírása, a korábbi 

projektumok, és hasonlók), amelyet a pályázó készít el; 
- a város polgárainak a sportban megnyilvánuló érdekei és szükségletei kielégítését szolgáló 

program részletes leírását, amire a pénzelési, vagy támogatási javaslat vonatkozik. 
 
Alapfeltétel, hogy a program megvalósítója:  
- ne álljon felszámolás, csőd vagy ideiglenes felfüggesztés alatt;  
- üzleti számlája nincs zárolva, nincs adó- vagy társadalombiztosítási tartozása; az elmúlt két 

évben tevékenysége végzésével kapcsolatban nem volt jogerős ítélettel szabálysértésért vagy gazdasági 
bűncselekményért büntetve. 

 
A pályázók „A sport területén tervezett külön programok pénzelésére és támogatására közzétett 

pályázatra” elnevezésű adatlapot  (1. számú nyomtatvány) letölthetik az önkormányzat hivatalos 
honlapjáról is.  

A pályázati jelentkező lapokat nyomtatott formában kell átadni személyesen a Szabadka 
Város Ügyfélszolgálatában vagy postai úton, de mindkét esetben elektronikus úton is el kell küldeni 
a: sportski.savez@gmail.com e-mail címre. 

 
A hiányos és késve benyújtott jelentkezési lapokat a bizottság nem bírálja el. 
 
A pályázati határidő 2012.02.01. 
 

           Saša Vučinić, s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. számú adatlap 
 

Szabadka Város 
SPORT CÉLZATÚ ESZKÖZÖKET ODAÍTÉLŐ BIZOTTSÁGÁNAK 

 
Szabadka 

Szabadság tér 1. 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
a sport területén tervezett külön programok 

pénzelésére és támogatására közzétett pályázatra 
 
 

I. ALAPVETŐ ADATOK 
 

1. Az eszközfelhasználó adatai 
Az eszközfelhasználó neve 

 
Az eszközfelhasználó székhelye (település, utca és házszám) 

 
Telefon és telefax-szám 

 
e-mail címe 

 
Honlap cím 

 
A jelentkező számlaszáma, a bank neve  
 

Törzsszám Adóazonosítási szám 
Felelős személy/képviseleti joggal rendelkező személy és tisztsége 
(családi és utónév, cím, telefonszám, mobiltelefon-szám, e-mail) 
 

Az előző évben megvalósított jelentősebb programok 
 
 
 
 

2. A külön program adatai 
A külön program elnevezése 
 
 
 

A külön program vezetője (családi és utónév, cím) 
 

Elérhetőségek (telefon/fax és e-mail) 
 

 
 
 

 
 
 



A külön program rövid leírása (a program részletes leírását csatolni) 
 
 
 
A külön program lebonyolításának helye  
 
 
 
A külön program lebonyolításának ideje  

 
 
 
A külön programmal felölelt célcsoportok (bekarikázni) 

1) általános iskolai tanulók 
2) középiskolai tanulók 
3) 19-26 éves korcsoport 
4) sporttevékenységek egyéb résztvevői 
A jelentkező a hatalom más szintjeinél is kérelmezi a nevezett külön program pénzelését vagy 
társpénzelését? 
IGEN                                                                      NEM                                                             (bekarikázni) 

3. A külön program pénzügyi terve 
(a költségvetési évre vonatkozik)  

A külön program teljes megvalósításához szükséges 
eszközök összege a költségvetési évben 

 

A Várostól kért eszközök összege a külön program 
megvalósítására a költségvetési évben 

 

Saját eszközök összege a külön program 
költségvetési évben történő megvalósítására 

 

A külön program költségszerkezete  
(tételesen felsorolni minden költséget: a foglalkoztatottak bérének részét, az adminisztratív költségeket, a 

megvalósításhoz szükséges egyéb költségeket) 

Költségfajta 
A szükséges teljes 

összeg 
A Várostól kért 

eszközök összege 
Saját eszközök összege 

    

    

    

    

    

Összesen:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. MELLÉKLETEK 
 
(bekarikázni illetve beírni) 

1) A jelentkező igazolásai 
a. a jelentkező adatait tartalmazó nyilvántartás kivonata (az illetékes szerv végzése a 

bejegyzésről) 
b. Alapszabály  
c. Bizonyíték, hogy a jelentkező ellen nincs folyamatban felszámolási illetve csődeljárás, és 

hogy ideiglenesen nincs eltiltva a tevékenység végzésétől  
d. Hogy eleget tett a társadalombiztosító iránti adó- és járulékfizetési kötelezettségeinek  
e. Hogy az utóbbi két évben az illetékes szerv jogerős határozatával nem ítélték el a 

tevékenységével összefüggő szabálysértésért vagy gazdasági vétségért  
2) A jelentkező alapvető adatai (történet, tevékenység leírása, eddigi programok, stb.) amelyet a 

jelentkező állít össze 
3) A sport területén tervezett külön program, amelynek pénzelését vagy társpénzelését kéri a 

jelentkező 
4)  Egyéb bizonylatok: 

1. ............................................................................................................. 
2. ............................................................................................................. 
3. ............................................................................................................. 

 
 

 
III. NYILATKOZAT 

a jelentkező kötelességvállalásáról, ha a város részt vesz a sport területén bejelentett program 
pénzelésében vagy társpénzelésében 

 
 
A jelentkező felelős személyeként büntetőjogi és pénzügyi felelősségem tudatában kijelentem 

- hogy a jelentkezésben feltüntetett adatok valósak és pontosak; 
- hogy közvetlenül felelős vagyok a program előkészítéséért és megvalósításáért; 
hogy a javak, szolgáltatások, vagy munkálatok beszerzését a jóváhagyott eszközök keretében a 

közbeszerzésre vonatkozó előírásoknak megfelelően végzem; 
- hogy az odaítélt eszközök felhasználása rendeltetésszerűen történik; 
- hogy a törvényes határidőn belül a pénzügyi dokumentációval együtt benyújtjuk a program 

megvalósításáról szóló jelentést az előírt adatlapon;  
- hogy visszatérítjük az eszközöket, amennyiben a polgárok sporttal kapcsolatos szükségletei és 

érdekei városi költségvetésből történő pénzeléséről vagy társpénzeléséről szóló rendelet 21. 
szakasza 1. bekezdésében foglalt bármely eset áll elő;   

- hogy a program illetve a projekt megvalósítása során a nyomtatványokon és más tájékoztatókon 
feltüntetésre kerül, hogy a megvalósítást támogatta a Város. 

 
 
Hely és keltezés:   P.H.  A felelős személy aláírása 
            __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. számú adatlap 
 

Szabadka Város  
POLGÁRMESTERÉNEK 

 
Szabadka  

Szabadság tér 1. 
 
 

J E L E N T É S  
a külön program megvalósításáról 

 
I. ALAPVETŐ ADATOK 

1. Az eszközfelhasználó adatai 
Az eszközfelhasználó neve 

 
Az eszközfelhasználó székhelye (település, utca és házszám) 

 
Telefon és telefax-szám 

 
Az eszközfelhasználó e-mail címe 

 
Honlap cím 

 
Számlaszám, a bank neve 
 

Törzsszám Adóazonosítási szám 
Felelős személy/képviseleti joggal rendelkező személy és tisztsége 
(családi és utónév, cím, telefonszám, mobiltelefon-szám, e-mail) 
 

2. A megvalósított külön program adatai 
A Polgármester határozatának száma és kelte, amellyel a külön program pénzelésére illetve társpénzelésére 
odaítélte az eszközöket 
 
A külön program megvalósításáról szóló szerződés sorszáma és kelte 
 
A külön program elnevezése 
 
 
 

A külön program vezetője (családi és utónév, cím) Elérhetőségek (telefon/fax és e-mail) 
 
 
 

 
 
 

A külön program rövid leírása (a program részletes leírását csatolni) 



 
 
 

3. Pénzügyi jelentés az eszközök rendeltetésszerű használatáról 
A Város részéről jóváhagyott eszközök 
összege    

A társpénzelés többi résztvevője (feltüntetni 
a többi résztvevő nevét és a jóváhagyott 
összegeket) 

 

A külön program költségszerkezete 
(tételesen feltüntetni a költségeket) 

A számla (nyugta, szerződés, stb.) száma és 
kelte és a kibocsátó neve 

A számla összege 

A kivonat sorszáma és kelte, 
amelyen látható a csatolt számla 
(meghagyás, stb.) alapján történt 

állományváltozás 
   

   

   

   

   

Összesen:   

 
II. MELLÉKLETEK 

(bekarikázni illetve beírni) 

1) A sport területén megvalósított külön program leírása, amelynek pénzelésére vagy társpénzelésére 
eszközöket ítéltek oda 

2) Bemutatni a megvalósított projektről szóló anyagot (CD, DVD, plakátok, kiadványok, stb.), éspedig: 

1. ....................................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................................... 

3) Az eredeti pénzügyi dokumentáció fénymásolata (számla, meghagyás, szerződés, stb.), éspedig: 

1. ....................................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................................... 
4. ....................................................................................................................................................... 
5. ....................................................................................................................................................... 

 
 
Hely és keltezés:     P.H.    A felhatalmazott személy aláírása 
 
                  __________________ 
 
 
 
 


