
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

126/2008. (IV.18.) Kt.sz. h a t á r o z a t:  
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1) az Orosháza Kézilabda Sport Club részére 10.500.000.- Ft támogatást biztosít a 
6/2008. (III.14.) Ö.r. sz. rendeletébe foglalt előirányzat terhére, elszámolási 
kötelezettséggel; 

 
2)  az alábbi Megállapodás megkötésére felhatalmazza Németh Béla polgármestert: 

„Megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről Németh Béla polgármester által képviselt Orosháza Város 
Önkormányzata (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószám: 15346315-2-04; 
továbbiakban Önkormányzat), 
másrészről Bodrogi Béla elnök által képviselt Orosháza Kézilabda Sport Club (székhely: 
5900 Orosháza, Eötvös tér 2., adószám: 18385285-1-04; továbbiakban: Támogatott) között 
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 
1. Jelen megállapodás célja, hogy Támogatott – az Önkormányzat testnevelési és 

sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24) Ö.r. számú rendelete 4.§-ához igazodóan – 
egyenletes színvonalon gondoskodjon Orosháza női kézilabda sportjának 
megalapozásáról, népszerűsítéséről, az utánpótlás-neveléséről, a sportolók hazai 
versenyeztetéséről. 

 
2.  A Támogatott az 1. pontban megfogalmazott cél elérése érdekében: 

a)  teljes körűen gondoskodik Orosháza női utánpótlás korú játékosainak 
felkészítéséről és versenyeztetéséről;  

b) folyamatosan játéklehetőséget biztosít az orosházi lakosú fiataloknak; 
c) hivatalos névhasználatában megjeleníti Orosháza város nevét, aktívan részt 

vesz Gyopárosfürdő népszerűsítésében; 
d) sportiskolai képzés tárgyában megkötött valamennyi megállapodását 

maradéktalanul betartja, aktívan közreműködik az iskolai versenysport 
területén;  

e) működését szakszerűen tervezi és dokumentálja; 
f) hagyományőrző, népszerűsítő célú versenyeit megrendezi, gondoskodik a 

sportolók folyamatos felkészítéséről, eredményeik közzétételéről; 

3. Az Önkormányzat a Támogatott részére 2008. évre bruttó 10.500.000,- Ft támogatást 
nyújt a 6/2008. (III.14.) Ö.r. számú rendeletben jóváhagyott keret terhére. A 
támogatás kizárólag edzői bérek költségeire; sportszakemberek képzésének és 
továbbképzésének költségeire; játékvezetői- és versenybírói díj, nevezési díj 
költségeire; sportolók utazási-, szállás- és étkezési költségeire; edzőtáborozás 
költségeire; sportorvosi, sportegészségügyi költségekre; sportszerek, sporteszközök 
és sportfelszerelések vásárlásának, javíttatásának és bérlésének költségeire; 
sportolók kollégiumi elhelyezésének költségeire; sportlétesítmények bérleti díjának 
költségeire; sportrendezvények rendezésének és lebonyolításának kiadásaira 
fordítható. 

4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás 
a) jelen megállapodás 1. számú mellékletében szereplő ütemezés szerint kerül 

átutalásra a Gádorosi Takarékszövetkezetnél vezetett  53300036-11051361 
számú számlájára; 

b) kizárólag e megállapodás 3. pontjában rögzített célra fordítható;  
c) cél szerinti felhasználásáról írásbeli tájékoztatást és pénzügyileg hiteles 

elszámolást köteles benyújtani az Önkormányzat felé legkésőbb 2009. január 
31-ig, ennek elmaradása a későbbi támogatásból való kizárást vonja maga 
után; 



d) jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 
Támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli. 

5. Felek a Megállapodásban vállalt kötelezettségek ellenőrzésére vonatkozóan rögzítik, 
hogy az Önkormányzat jogosult a helyszínen felvilágosítást kérni, a kötelezettségek 
teljesülését érintő iratokba betekinteni, évente egy alkalommal írásbeli tájékoztatást, 
adatokat kérni. A Támogatott az ellenőrzés eredményessége érdekében teljes körűen 
köteles együttműködni. 

6. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a feladat ellátásához a 3. 
pontban meghatározott támogatást 2008. december 31-ig terjedő időszakra biztosítja, 
a megállapodás az elszámolási kötelezettség teljesítésével szűnik meg. A Felek jelen 
megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Orosháza, 2008. …………………… 
 

 …….…………………… ……………………….. 
 Németh Béla Bodrogi Béla 
 polgármester elnök 
 
1. számú melléklet 
 
Támogatás kifizetésének ütemezése 
 

 Kifizetés időpontja 
Összeg (e 
Ft) 

1. 2008. január 5-ig 1250
2. 2008. február 5-ig 1250
3. 2008. március 5-ig 1250
4. 2008. április 5-ig 1250
5. 2008. május 5-ig 1250
6. 2008. június 5-ig 1250
7.  2008. július 5-ig 500

8. 
2008. augusztus 5-
ig 500

9. 
2008. szeptember 
5-ig 500

10. 2008. október  5-ig 500

11. 
2008. november 5-
ig 500

12. 
2008. december 5-
ig 500

 Összesen: 10500
„ 

 
Felelős: Miszlai József a költségvetési fedezet biztosításáért 

Patyi Gábor a szerződés előkészítéséért 
Határidő:  azonnal 


