
Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (IV.09.) önkormányzati rendelete  

a sportegyesületek pályázati úton történő támogatási rendszeréről 

 

 

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, illetve a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 15. pontja illetve a 

sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet személyi hatálya kiterjed Kazincbarcika Város közigazgatási területén 

működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek 

működéséről és támogatásairól szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak 

megfelelő, kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületekre.  

 

 

2. §1 

 

A rendelet tárgyi hatálya bérleti díj támogatás esetén kiterjed a sporttámogatás 

felhasználását biztosító alábbi kazincbarcikai létesítményekre: 

 

a) Sportközpont (Tornacsarnok, Munkacsarnok, Birkózócsarnok, 

Súlyemelőcsarnok, egyéb fitnesz- és sportegységek, szabadtéri sportpályák) 

b) Műjégpálya 

c) Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda 

d) Intézmények, cégek sportlétesítményei  

 

 

3. § 

 

A rendelet célja a város sportéletének aktivizálása, a szervezetek által fizetendő 

létesítmény bérleti díjak, sportrendezvények, sportegyesületek működési támogatása. 

 

 

4. § 

 

(1) 2A Képviselő-testület a mindenkori éves költségvetési rendeletében forrást 

biztosít meghatározott összeg erejéig az 1. §-ban szereplő szervezetek részére 

bérleti díj támogatás, sportrendezvény, működési támogatás formájában. A 

szervezetek támogatását pályázati rendszer keretében folytatja le. 

 

 
1 A 2 §-t módosította a 18/2014. (III.31.) Ör 
2 A 4. § (1) bekezdését módosította a 11/2018. (IV. 26.) Ör. Hatályba lépés: 2018. április 26. 



(2) 1A bérleti díj támogatására, sportrendezvényre, működésre megítélt összeget 

vissza nem térítendő támogatásként, cél jelleggel nyújtja. A támogatási 

kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani a 6. § 

szerinti melléklettel együtt. 

 

(3) A támogatás összegének odaítélését követően támogatási szerződést kell kötni. 

 

(4) 2A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell 

a) a támogatás összegét, 

b) a támogatás konkrét célját, 

c) a támogatás felhasználásának határidejét, módját, 

d) a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos jogszabályok 

előírásainak betartására, 

e) a támogatott cél megvalósulásáról szóló szakmai beszámoló 

benyújtására, 

f) a tételes pénzügyi elszámolás rendjére vonatkozó kötelezettséget, 

szerződésszegés eseteit és szankcióit 

 

5. §3 

 

A Képviselő-testület 2. §-ban meghatározott sportlétesítmények bérleti díja 

megfizetéséhez biztosított támogatását közvetlenül az üzemeltetőnek utalja át 

negyedévenkénti bontásban az Üzemeltető által kiállított teljesítésigazolásnak 

megfelelő összegben, tárgyhót követő 10. naptári napig. A sportrendezvény 

támogatásra elnyert összeget a sportegyesület számára a rendezvény tervezett 

időpontja előtt 1 hónappal, a működésre elnyert összeget pedig a Képviselő-testület 

döntése után 1 hónappal utalja át. 

 

6. § 

 

(1) A sportszervezetek részére a pályázathoz csatolni kell az alábbiakat: 

 

a)  a megpályázott időszakra, valamint a sportrendezvényre vonatkozó 

tételes költségvetést bevételi és kiadási tételek feltüntetésével, 

b) a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítványt, 

továbbá nemleges adóigazolás arra vonatkozóan, hogy a NAV felé nincs 

tartozás  

c) igazolást arról, hogy nincs folyamatban a pályázóval szembe köztartozás 

rendezésére, a sportszervezet megszüntetésére, törlésére irányuló eljárás, 

d) a szervezet bejegyzését igazoló dokumentumot, 

e) nyilatkozat arról, hogy a pályázó rendezvényein Kazincbarcika Város 

Önkormányzatát támogatóként tünteti fel, 

 

 
1 A 4. § (2) bekezdését módosította a 11/2018. (IV. 26.) Ör. Hatályba lépés: 2018. április 26. 
2 A 4. §-t (4) bekezdéssel kiegészítette a 24/2021. (V. 27.) Ör. Hatályos: 2021. május 27. napjától 
3 A z 5 §-t módosította a 18/2014. (III.31.) Ör 



(2) Nem részesülhet támogatásban az a sportszervezet, amelyik az (1) bekezdésben 

meghatározott mellékleteket nem csatolta hiánytalanul pályázatához. 

 

(3) 1Nem részesülhet két éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított 

támogatás visszafizetésére kötelezhető – a tudomásszerzéstől számított két éven 

belül – az a sportegyesület, 

a) amely a benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő 

vagy valótlan adatot szolgáltatott, 

b) amely a kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben 

megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használta fel, 

c) amely szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidőben 

teljesítette. 

d) amelynek lejárt esedékességű tartozása van Kazincbarcika Város 

Önkormányzatával, Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatallal, az 

önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonban lévő gazdasági 

társaságokkal (Barcika Centrum Kft., Barcika Art Kft., Barcika Kontroll 

Kft., Barcika Park Kft., Barcika Príma Kft., Barcika Szolg Kft.), vagy az 

Önkormányzat intézményeinek (Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató 

Központ, Kazincbarcikai Összevont Óvodák, Egressy Béni Városi 

Könyvtár) valamelyikével szemben. 

e) amely az előző évi támogatási összeggel határidőre nem számolt el és a 

fel nem használt támogatás visszafizetésre nem került sor. 

 

7. §23 

 

 

8. 45§ 

 

(1) A pályázatokat a pályázati felhívásban szereplő helyen és határidőre kell 

benyújtani. 

 

(2) A pályázatok elbírálása a beadási határidő lejártát követő 30 napon belül 

történik. 

 

(3) Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Társadalompolitikai Bizottsága dönt a támogatás mértékéről. 

 

(4) A pályázat kiírásának, benyújtásának és elbírálásának határidejéről a Képviselő-

testület minden évben határozattal dönt. 

 
1 A 6. §-t (3) bekezdéssel kiegészítette a 11/2018. (IV. 26.) Ör. Hatályba lépés: 2018. április 26. 
2 A 7 §-t módosította a 18/2014. (III. 31.) Ör 
3 A 7. §-t hatályon kívül helyezte a 11/2018. (IV. 26.) Ör. 
4 A 8. § (1) – (3) bekezdését módosította a 11/2018. (IV. 26.) Ör. Hatályba lépés: 2018. április 26. 
5 A 8. §-t (4) – (10) bekezdéssel kiegészítette a 11/2018. (IV. 26.) Ör. Hatályba lépés: 2018. április 26. 



(5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat célját, a támogatás feltételeit, 

az odaítélhető támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének 

szabályait, a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, az 

elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről történő értesítés módját. 

 
1(5a) A támogatás elszámolása történhet: 

a) egyszerűsített szakmai beszámoló elkészítésével, 

b) szakmai beszámoló, valamint a támogatási szerződés kapcsán elszámolandó 

tételekről összesítő kimutatás készítésével, 

c) a felhasznált támogatás összegéről tételes kimutatás és számlaösszesítő készítésével, 

záradékolt számlamásolatok benyújtásával. 

 
2(5b) Az (5a) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott elszámolási mód esetében a 

támogatott köteles nyilatkozni arról, hogy a támogatás felhasználásához kapcsolódó 

dokumentációt, számlákat, nyilvántartásokat a pályázó székhelyén 8 évig megőrzi és a 

Kazincbarcika Város Önkormányzata által kezdeményezett ellenőrzés esetén azokat 

rendelkezésre bocsátja.  

 
3(5c) A támogatás elszámolására vonatkozó mód meghatározásakor figyelembe kell 

venni 

a) a támogatás összegét, 

b) a támogatási összeg felhasználásának célját,  

c) a támogatásból megvalósítandó feladat összetettségét. 

 
4(5d) Az elszámolás módja a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.  

 

(6) A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét cél meghatározását, megvalósításának 

teljes összegét, részletes és ellenőrizhető költségvetést, a kért támogatás összegének 

felhasználási tervét, saját forrás igazolását, valamint a pályázati kiírás szerint 

csatolandó okiratokat. 

 

(7) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidőben és módon, az átvételt 

igazolva (ajánlott postai küldemény vagy személyes benyújtás) a polgármesternek kell 

benyújtani. (1. melléklet a 6/2013. (IV. 09.) számú önkormányzati rendelethez) 

 

(8) A pályázati kérelem benyújtásával egyidejűleg az Önkormányzat a Polgármesteri 

Hivatalban a sportegyesületet nyilvántartásba veszi. 

 

(9) A támogatást igénylő sportegyesület az adott évi pályázati kiírás előírásai alapján 

egy pályázatot nyújthat be. 

 

 
1 A 8. §-t (5a) bekezdéssel kiegészítette a 24/2021. (V. 27.) Ör. Hatályos: 2021. május 27. napjától 
2 A 8. §-t (5b) bekezdéssel kiegészítette a 24/2021. (V. 27.) Ör. Hatályos: 2021. május 27. napjától 
3 A 8. §-t (5c) bekezdéssel kiegészítette a 24/2021. (V. 27.) Ör. Hatályos: 2021. május 27. napjától 
4 A 8. §-t (5d) bekezdéssel kiegészítette a 24/2021. (V. 27.) Ör. Hatályos: 2021. május 27. napjától 



(10) A Polgármesteri Hivatal a pályázót egy esetben 5 munkanap kitűzésével 

felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére. Amennyiben a pályázó 

határidőben a hiánypótlást a felhívás ellenére nem teljesíti, úgy nem lehet a pályázatot 

elbírálás céljából az Önkormányzat elé terjeszteni. 

 

9. § 

 

Egy szervezet egy alkalommal egy pályázatot nyújthat be. 

 

10. § 

 

Amennyiben a szervezet azon bérleti jogviszonya, amelyre tekintettel a bérleti díj 

támogatást kapta megszűnik, a megszűnés tényét követő 5 munkanapon belül köteles 

bejelenteni és benyújtani Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

Gazdálkodási Osztályára, hogy az elnyert támogatási összeg ne kerüljön a 

továbbiakban utalásra üzemeltető részére. 

 

11.   §1 2 

 

(1) Amennyiben a szervezet a számára odaítélt támogatást egészben vagy részben nem 

kívánja felhasználni, úgy ezt a szándékát köteles Kazincbarcika Város 

Polgármesterének írásban bejelenteni. Ebben az esetben a támogatott sportszervezet 

vonatkozásában a fel nem használt bérleti díj támogatási összeg a támogatási 

szerződés megszűnésének időpontjától nem kerül utalásra a sportlétesítmény 

üzemeltetője javára. A sportrendezvényre, működési támogatásra elnyert összeg 

felhasználásáról a sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolót készít a tárgyévet 

követően január 31-ig. Amennyiben a sportrendezvény nem kerül lebonyolításra, az 

elnyert összeget a sportegyesület 15 napon belül visszautalja Kazincbarcika Város 

Önkormányzatának. 

 

(2) A Társadalompolitikai Bizottság által jóváhagyott támogatási összeget 

átcsoportosítani (bérleti díj, működési költség), a következő gazdasági évre átvinni 

nem lehet. 

 

12.   § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Kazincbarcika, 2013. április 9. 

 

Dr. Szuromi Krisztina     Szitka Péter 

  jegyző      polgármester 

 

 
1 A 11 §-t módosította a 18/2014. (III.31.) Ör 
2 A 11. §-t módosította a 11/2018. (IV. 26.) Ör. Hatályba lépés: 2018. április 26. 



A kihirdetés napja: 2013. április 9. 

            

         Dr. Szuromi Krisztina 

          jegyző 
 


