
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
30/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló, 

a 9/2006. (V.08.) Ör.számú rendelettel, a 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel  
és a 17/2010. (X.28.) önkormányzati rendelettel módosított  

15/2004. (IV.24.) számú rendelet módosításáról 
 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény. (továbbiakban: 
törvény) 55. § (1) és (6) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 
testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendeletének 
módosítására a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet (továbbiakban: Ör.) bevezető része helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
 

“Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a sportról szóló 2004. évi I. tv. 
(továbbiakban: törvény) 55. § (1) és (6) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás 
alapján a helyi testnevelési és sport szervezésével és támogatásával kapcsolatos 
feladatairól a következőket rendeli el:” 

 
 
2. § Az Ör. 9. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

“9. § (4) A támogatásra vonatkozó teljes dokumentációt 5 évig meg kell őrizni, 
melyről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.” 

 
 
3. § Az Ör. 1. számú melléklet III. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

“III. 1.) A támogatásra jogosult igényét „Sporttámogatási kérelem” formájában a 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához címzetten, a Polgármesteri Hivatalhoz 
előterjesztve kell benyújtania.” 

 
 

4. § Az Ör. 1. számú melléklet III. 2. B) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

“III. 2. B) az alábbi dokumentumokat mellékelve, mely dokumentumok kiállításának 
dátuma nem lehet régebbi a támogatási kérelem benyújtásának napjától számított 
30 napnál: 

a) az illetékes bíróság nyilvántartásba vételét elrendelő jogerős végzésének 
másolatát és cégkivonatát; 
b) írásbeli nyilatkozatot  
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ba) a támogatási kérelemben foglalt adatok és dokumentumok 
teljeskörűségéről és hitelességéről; 
bb) arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, felszámolási 
eljárás nincs folyamatban; 
bc) arról, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs, és 
ezt a NAV által kiállított adóigazolással igazolja; 
bd) arról, hogy amennyiben adataiban vagy a támogatás egyéb 
feltételeiben változás következik be, a támogatott a tudomására jutástól 
számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Polgármesteri 
Hivatalnak.“ 

 
 
5. § Az Ör. 1. számú melléklet III. 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

“III. 3.) A tárgyévi támogatási kérelem benyújtásának határideje a tárgyévet 
megelőző év december 01-től december 31-ig terjedő időtartam.” 

 
 
6. § Az Ör. 1. számú melléklet IV.1.) - IV.2.) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

“IV. 1.) Nem nyújtható támogatás annak: 
a) aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis 
vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben, 
b) aki csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll, 
c) akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,  
d) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott 
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a 
megtett nyilatkozatát visszavonja, 
e) aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott 
követelményeinek, 
f) ha a támogatás felhasználása nem a rendeletben meghatározott 
feladatellátást szolgálja, 
g) a támogatást nem a melléklet III/2. és III/3. pontjában meghatározott módon 
és időben kérelmezték, 
h) aki nem számolt el az előző évben kapott önkormányzati támogatás cél 
szerinti felhasználásával. 
 

2) A sporttámogatások odaítéléséről a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt, 
amennyiben Orosháza Város Önkormányzat költségvetésében sporttámogatás 
céljára előirányzott keret rendelkezésre áll. 

A Bizottság döntését követően az Önkormányzat Támogatási Megállapodást köt 
az igénylővel. 
A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

a) a támogató és a támogatott megnevezését, székhelyét, képviselőjének 
nevét, adószámát, bankszámlaszámát, számlavezető pénzintézet 
megnevezését, 
b) a támogatást jóváhagyó döntés számát, 
c) támogatás összegét, az elszámolható költségeket, 
d) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, a támogatás 
felhasználásának jogcímeit, 
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e) a támogatás időtartamát, illetve felhasználásának határidejét, 
f) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, 
g) a finanszírozás ütemezését, ha nem egy összegben történik a folyósítás, 
h) az elszámolás módját, határidejét, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos 
szabályokat, 
i) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, a visszafizetés 
rendjét, 
j) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, 
k) a támogatások felhasználásának elkülönített nyilvántartási kötelezettségét.” 

 
 
7. § Az Ör. 1. számú melléklet IV. pontja az alábbi 4.) ponttal egészül ki: 
 

“IV. 4.) A 200.000,- Ft feletti támogatásról szóló döntést a helyben szokásos 
módon (honlapon és hirdetőtáblán) közzé kell tenni, a kedvezményezett 
megnevezésével, a támogatott cél, a támogatási összeg, valamint a támogatási 
cél megvalósítási helyének feltüntetésével legkésőbb a döntés meghozatalát 
követő hatvanadik napig.” 

 
 
8. § Az Ör. 1. számú melléklet VI. 1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:“  
 

„VI.1.) Támogatás tekintetében elszámolható költségek: 
a) edzői juttatások és munkaadói járulékai; 
b) sportszakemberek képzésének és továbbképzésének költségei; 
c) játékvezetői- és versenybírói díj, nevezési díj költsége; 
d) sportolók utazási-, szállás- és étkezési költségeire, edzőtáborozás költségei; 
e) sportorvosi, sportegészségügyi költségek; 
f) sportszerek, sporteszközök és sportfelszerelések vásárlásának, javíttatásának 
és bérlésének költsége; 
g) sportolók kollégiumi elhelyezésének költségei; 
h) sportlétesítmények bérleti díjának költségei; 
i) sportrendezvények rendezésének és lebonyolításának kiadásai; 
j) verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei.” 

 
 
9. § Az Ör. 1. számú melléklet VI. 4.) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

“VI. 4.) Az Önkormányzat jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt 
felmondani, illetve a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha az alábbiakban 
foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 

a) bebizonyosodik, hogy a támogatott a támogatói döntést érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási kérelem benyújtásakor; 
b) a IV. 1. pont b), c), és g) pontjában meghatározott valamely körülmény a 
támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut az 
Önkormányzat tudomására;  
c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik; 
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d) a támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt, 
illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének, vagy a támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolási kötelezettségét megszegi;  
e) a kedvezményezett a III. 2) pont alapján adott nyilatkozatok bármelyikét 

visszavonja. 
A támogatás visszatérítését a Polgármesteri Hivatal kezdeményezi a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottságánál az Áht.-ban előírt módon.” 

 
 
10. § (1) Az Ör. 1. számú melléklet VI. 5.) pontjának első és második bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

“VI.5.) A Támogatással összefüggő adminisztrációs - a döntés-előkészítésből és 
végrehajtásból adódó - feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi. A Bizottság 
kérésére összegyűjti a kérelmeket, feldolgozza, és a támogatás elosztásával 
kapcsolatos előterjesztését továbbítja a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához, 
melyekről a Bizottság lehetőségeihez mérten a legközelebbi ülésén dönt. A 
Bizottság határozatában rögzített döntések alapján a Polgármesteri Hivatal 
előkészíti a támogatásokkal kapcsolatos szerződések, megállapodások 
tervezeteit. 

 
(2) Az Ör. 1. számú melléklet VI. 5.) pontja harmadik bekezdésének második mondata 
az alábbiak szerint módosul: 
 

„... A Polgármesteri Hivatal elszámoltatja a támogatásban részesülteket, biztosítja 
az információt az elszámolásokról, elkészíti a felhasználásról szóló összefoglalót 
a Bizottság részére. ...” 

 
 
11. § (1) E rendelet 2011. december 01. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
 

( Dr. Dancsó József sk. ) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
polgármester címzetes főjegyző 

 
Kihirdetve: 2011. november 29-én. 
 
 

 ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 

 
 


