
TÁJÉKOZTATÓ 

a sport szervezetek támogatási igényének benyújtásához 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételéről 

szóló 31/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete szabályozza a városban működő sport és civil 

szervezetek részére nyújtandó támogatás szabályait. 

Polgár Város Önkormányzatának a Sport támogatásáról szóló 7/2013. (III.29.) rendelete alapján: a 

városban működő sportszervezetek 2017. évi működésük biztosítására támogatási igényt 

nyújthatnak be. 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló  3/2017. (II. 17.)  számú 

önkormányzati rendelete alapján 2017. évben a sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalékon 

belüli keretösszeg:  6.672 e. Ft. 

A támogatási igényét benyújthatja azon szervezet, amely a város közigazgatási területén működő, az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. CLXXV. törvény alapján, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet. A 

jogszabályi feltételeknek megfelelő helyi sportszervezetek közötti támogatás felosztásáról a Képviselő-

testület által átruházott hatáskörben a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság dönt. 

A sport támogatásáról szóló rendelet 5. §-a alapján, támogatási igényt nyújthat be azon sportszervezet, 

amely megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben foglalt feltételeknek, s ezt nyilatkozattal támasztja alá, továbbá: 

a.) bírósági nyilvántartásban, valamint sport információs  nyilvántartásban szerepel, 

b.) alapszabályban szereplő célok megfelelnek a város sportfejlesztési céljainak, a támogatási 

rendszer cél – és feladatrendszerének. 

c.) nem áll csőd- és felszámolási eljárás alatt, köztartozása nincs, 

d.) a támogatási igényét (pályázatát) a következő évre tervezett szakmai és pénzügyi terv 

bemutatásával, a konkrét felhasználási cél megjelölésével, előzetes  költségtervezettel 

(kalkulációval), továbbá a  város sportfejlesztési céljainak a támogatási rendszerben kiemelt cél- 

és feladatrendszer felvállalására vonatkozó nyilatkozattal együtt nyújtja be. 

e.) a sportszervezet a számadás benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja az önkormányzatot a 

támogatás évében végzett sportszakmai és pénzügyi tevékenységéről, 

f.) szabályszerűen elszámol az önkormányzati támogatással, 

g.) részt vesz a Nemzeti Civil alapprogram pályázatán amennyiben meghirdetésre kerül. 

A  31/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése az alábbiakban szabályozza a támogatás 

nyújtásának alapelveit, a támogatás odaítélését: 

 Támogatásban részesülhet az a támogatott: 

a) amelynek javára az önkormányzat  mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában 

támogatás került megállapításra, 

b) amely szervezet  az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be. 

c) amely korábban kapott támogatással, határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámol és 

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs. 

A támogatási igény kizárólag a Polgár Város Önkormányzat 31/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

alapján erre a célra kiadott adatlap és a csatolandó nyilatkozatok felhasználásával nyújtható be.  

Az adatlap mellé csatolni kell a bírósági bejegyzésről szóló igazolás másolatát is. 



A  támogatás összegéről, feltételeiről, felhasználásáról elszámolásáról a Polgári Polgármesteri Hivatal 

megállapodást köt az érintett sportszervezettel. 

A támogatási igény benyújtásának határideje:  2017. március 09. 

A támogatás elbírálásának határideje:  2017. március 22. 

 

A támogatási igényhez szükséges pályázati adatlap és  mellékletei beszerezhetőek  személyesen a 

Polgármesteri Hivatal, vagy letölthetők a www.polgar.hu honlapról. 

A támogatási igény zárt borítékban Polgár Város Polgármesterének címezve / a Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5./ személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani. a borítékra rá kell írni: 

„Támogatási igény sport célú támogatásra” 

A támogatási igénnyel kapcsolatosan információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Titkársági irodájától  

az 52/573-545-ös telefonszámon. 

Polgár, 2017. február 20. 

 

 

 

 

        Tóth  József 
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