
 „A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
293/2008. (VII.11.) K.t. sz. h a t á r o z a t : 

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
1.) elfogadja a Orosházi Kyokushinkai Karate Szabadidő Körrel 

kötött SPO-TÁM-2008/5 számú Megállapodás 2., 3. és 4. 
pontjának alábbi módosítását:  

 
„2. A Támogatott az 1. pontban megfogalmazott cél elérése 

érdekében vállalja, hogy 
a) szakszerűen tervezi, dokumentálja az egyesület 

működését;  
b) az egészséges életmódra, sportemberhez méltó 

életvitelre nevel; 
c) névhasználatában megjeleníti Orosháza város nevét, 

közreműködik Orosháza és Gyopárosfürdő 
marketingtevékenységében; 

d)  hagyományőrző, népszerűsítő célú  versenyeit 
megrendezi, gondoskodik a sportolók folyamatos 
felkészítéséről, versenyeztetéséről, eredményeik 
közzétételéről; 

e) megrendezi és lebonyolítja a II. Nemzetközi Karate 
Tábort Gyopárosfürdőn;  

 
3. Az Önkormányzat 2008. évben bruttó 4.900.000.-Ft 

támogatást nyújt a ……./2008. (…..) számú rendelettel 
módosított 6/2008. (III.14.) számú rendeletében 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) teljes összegéből  
- 2.900.000.- Ft a jelen megállapodás 1. számú 

mellékletében szereplő ütemezés szerint kerül 



átutalásra a Támogatott Kereskedelmi és Hitelbanknál 
vezetett 10402647-26490157-00008888 számú 
számlájára, 

- 2.000.000.- Ft az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő ZRt. 
OTP Bank Rt-nél vezetett 11733041-20037903 számú 
számlájára kerül átutalásra a Támogatottal és  a 
Támogatóval kötött háromoldalú megállapodás szerint, 
amelyben a Támogató mint költségviselő vesz részt; 

b) kizárólag e megállapodás 3. pontjában rögzített célra 
fordítható; 

c) cél szerinti felhasználásáról írásbeli tájékoztatást és 
pénzügyileg hiteles elszámolást köteles benyújtani az 
Önkormányzat felé 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.” 

 
2.) biztosítja a Megállapodás módosításához szükséges anyagi 

fedezetet az önkormányzat 2008. évi költségvetésének egyéb 
tartaléka kerete terhére. 

 
3.) felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatást az 

Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének soros 
módosítása alkalmával vezesse át az előirányzatokon. 

 
4.) a jelen határozat mellékletében szereplő SPO-TÁM-2008/5/1 

Megállapodás-módosítás megkötésére felhatalmazza Németh 
Béla polgármestert a forrás biztosítását követően. 

 
Felelős: Miszlai József osztályvezető a költségvetési fedezet 

biztosításáért 
Patyi Gábor vezető tanácsos a szerződésmódosítás 
előkészítéséért 

Határidő: azonnal 
 


