
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
     Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás 

átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló 15/2015. (V. 21.) önkormányzati 

rendelete értelmében 

pályázatot hirdet 2022. évre helyi sportszervezetek részére 

sportcélú támogatások elnyerésére. 

 

A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon működő, kimagasló 

tevékenységet folytató szervezetek 2022. évi működését és rendezvényeit. 

 

A pályázók köre: Támogatásban részesíthetők: sárbogárdi székhelyű, telephelyű civil 

szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett egyesület formájában működnek, 

valamint a sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a 

támogatást. 

Támogatásban nem részesíthetők: 
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá    olyan szervezetek, 

amelyek a támogatói döntést megelőző 5 éven     belül: 

- együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett 

párttal vagy 

- jelöltet állított helyi önkormányzati választáson, 

b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,  

c) az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, 

d) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően 

használta fel, 

e) a hiánypótlást határidőre nem teljesíti, 

f) összeférhetetlenség  fennállása esetén. 

                                  
A pályázat keretösszege:  3.700.000 Ft 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

(1) A kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot, 

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba 

vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok 

számát, 

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát, 

c) a pályázat nevét, 

d) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget, 

e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél 

megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét, 

f) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját. 

(2) A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

a) a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata,  

b) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú 

jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, 

c) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató 

ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó 

eszközöket nyilvántartásba veszi, 

d) a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve 

érintettség fennállásáról vagy hiányáról, 



e) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről 

 
 

A kapott támogatás nem használható fel: 

- tiszteletdíj, munkabér, és járulék fizetésére 

- reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék) 

A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak 

megfelelő számlával történhet. 

 

A határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. 

Hiánypótlásra 5 napos határidővel van lehetőség. 

 

 

 

A pályázat benyújtásának  határideje: 2022. július 15. 12.00 óra 

Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB SPORT 2022. 
 
A pályázatokat a következő címre kell 1 példányban Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 

Sárbogárd, Hősök tere 2. valamint e-mailben: barna.edina@sarbogard.hu kell eljuttatni. 

 

A pályázatok elbírálásának határideje: Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság következő 

rendkívüli ülésének időpontja. 

 

A pályázatok eredményének értesítési határideje: Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 

következő rendkívüli ülését követő 8. nap. 

 

A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás 

igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható 

költségeket és az ellenőrzés módját. 

 

Sárbogárd, 2022. május 24. 

 
 

 

 
Erős Ferenc sk 

 OKSB elnöke 

  



ADATLAP 

2022. évre helyi SPORT szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére (OKSB) 

I. A (pályázó) szervezet         

1. neve: 

2. székhelye: 

3. adószáma: 

4.  számlavezető bankintézet neve, a pályázó szervezet bankszámlaszáma: 

 

5. képviselője (név, cím, telefon, e-mail): 

 

6. bírósági bejegyzés száma (a bírósági végzést kérjük mellékelni) 

7. a szervezet célja (az alapító okiratot, alapszabályt kérjük mellékelni): 

 

 

8. tagjainak száma: 

9. önkénteseinek száma: 

10. foglalkoztatottjainak (fő- és mellékállás, megbízás) száma: 

11. tevékenységének leírása: 

 

 

 

 

 

 

12. előző évi költségvetésének összege: 

13. Sárbogárd Város Önkormányzattól kapott támogatás az előző évben: 

 

 

 

 

14. jelentősebb támogatói az előző évben: 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat típusa, kódszáma 
(az Önkormányzat tölti ki): 



II.  A pályázati pénzből megvalósuló 2022. évi terv program, rendezvény megnevezése (A részletes  programtervet ,leírást 

külön kérjük mellékelni) 

 

 

 

 

 

1. A szervezet programjainak hatósugara (Kérjük, aláhúzással jelezze!): 

   iskolai/intézményi,   városi,   térségi,   megyei,   regionális,   országos,   nemzetközi 

2. felelősének neve, elérhetősége (cím, telefon, e-mail): 

 

 

III. A 2022. évre tervezett költségvetése (e Ft): 

Megnevezés Összesen Saját forrás Egyéb Igényelt  
támogatás  

I. Működési költségek 
I.1.Javítás, karbantartás, ingatlan 
üzemeltetés költségei, helyiség 
bérleti díja 
I.2.Jármű üzemeltetési költségei  
I.3. Útiköltség 
I.4.Adminisztrációs költségek( 
nyomtatvány, irodaszer), 
bakköltségek 
I.5.Kommunikációs költségek ( 
posta, telefon, Internet) 
I.6.Táncosok ruházata 
 

    

II. Rendezvények  költségei 
II.1.eszközök bérleti díja 
II.2. A rendezvényhez szükséges 
kis értékű eszközök, kellékek 
vásárlása, nyersanyagok vásárlása,  
II.3.műsor- zeneszolgáltatás 
II.4. A rendezvényhez kapcsolódó  
fellépők útiköltsége 
II.5.Plakátok, szórólapok 
előállításának költségei 
  

    

III. Egyéb  
 

    

Mindösszesen:     

(A kért támogatás tételes  indoklását  külön kérjük mellékelni.) 

Nyilatkozom, hogy a Sárbogárd Város Önkormányzatától kapott korábbi, lejárt határidejű támogatásokkal elszámoltam, a 
szervezetnek lejárt köztartozása nincs, továbbá csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.  

 

 

Sárbogárd, 2022. .……………………….                PH 
 
                                                                                                                                          …………………………………… 
                                      aláírás (pályázó) 



NYILATKOZAT 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

A Pályázó neve: 

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(Knyt.) 
 

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

          

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 

 

Kelt: 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 



KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM 
 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) 

bekezdés szerinti érintettségéről 

 

A Pályázó neve:  

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Nyilvántartásba vételi okirat száma:  

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  

___________________________________________________________________________ 

 

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel 

szemben fennáll, mert  

 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök 

döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).  

 

Indoklás:  

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye 

beírandó): 

……………………...……………………...……….……………………………………………………

………………………………………………………………………..……………….…  

 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) 

 

Indoklás:  

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés 

d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 

 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes 

személy pályázó esetén!) 

 

Indoklás:  

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-

előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 



 házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt 

személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). 

 

Indoklás: 

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a 

szervezet neve, székhelye beírandó): 

………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………...… 

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

 ……………………………………………………………………………...…………………... 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy 

szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője 

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 

tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója  

 

Indokolás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

 ………… …………………………………………………………………….…………………. 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, 

székhelye beírandó): 

.………… ……………………………………………………………………………………….. 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá 

nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A 

nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 

 

Kelt:  

 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

  

 


