
 „A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 

 
584/2008. (XII.19.) Kt. számú  h a t á r o z a t : 

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1.) az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör részére a versenyzők 
felkészítéséhez szükséges eszközök beszerzésére 2.500.000.,-Ft. támogatást 
biztosít az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének egyéb tartalék kerete terhére, 

 
2.) módosítja az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Körrel kötött és hatályban lévő 

SPO-TÁM-2008/5 számú sporttámogatási Megállapodását az alábbiak szerint: 
 

a.)  A Támogatott képviselőjének a Megállapodás fejlécében szereplő adatai a 
következőképpen módosulnak: „másrészről Zsiga Zsolt elnök által képviselt 
Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör (székhely: 5900 Orosháza, 
Kazinczy köz 1/B. 2/8., adószám: 18394063-1-04 ; továbbiakban: Támogatott) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:” 

 
b.)   A Megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  

    
„3. Az Önkormányzat 2008. évben bruttó 7.400.000.-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 költségei; 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.” 

 
c.) felhatalmazza a jelen határozat mellékletében szereplő SPO-TÁM-2008/5/2 

Megállapodás-módosítás megkötésére Németh Béla polgármestert. 
 
3.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy   

a.)   a támogatás kizárólag a Megállapodás 3. pontjában rögzített célra fordítható;  
b.) a támogatás 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; 

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

 
Felelős: Németh Béla polgármester a Megállapodás-módosítás aláírásáért 

Miszlai József osztályvezető a költségvetési fedezet biztosításáért 
Patyi Gábor vezető tanácsos a Megállapodás-módosítás előkészítéséért 

Határidő: azonnal 
 


