
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2020.(II.02.) önkormányzati r e n d e l e t e 
a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazása alapján Balassagyarmat Város Önkormányzata sportkoncepciójának megvalósításához 
szükséges feltételrendszer létrehozásának, megalapozásának, fenntartásának és működtetésének, 
valamint a helyi sporttevékenység finanszírozási módjának meghatározása céljából az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. § 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a sporttal kapcsolatban az 
alábbi alapelvek teljesülését tekinti meghatározónak: 
a) A város lakossága élet- és munkaképességének megőrzése, általános testi-lelki egészségének 

védelme érdekében biztosítani kell a rendszeres mozgás lehetőségeinek feltételeit, elismerve ezzel 
a sport kiemelt egészségfejlesztő szerepét. 

b) A sport - társadalmi, közösségépítő és személyiségfejlesztő hatásainak megfelelően - járuljon 
hozzá az oktatási, a szociális, az egészségügyi és a közművelődési ellátórendszerek harmonikus 
együttműködéséhez. 

c) A sportfeladatok ellátása, támogatása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek- és ifjúsági 
sportra, a szabadidősportra, a fogyatékosok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
sporttevékenységére, valamint az utánpótlás nevelésre és a versenysportra. Az Önkormányzat e 
tevékenysége során ugyanakkor tekintetbe veszi azt is, hogy ezekhez a különböző 
sportfeladatokhoz kapcsolható személyek és szervezetek egymástól eltérő érdekérvényesítő 
képességgel és támogatói feltételrendszerrel rendelkeznek. 

d) Törekedni kell a sportlétesítmények feltételeinek javítására, fokozatos fejlesztésére. 
 

1. A rendelet hatálya 
 

2. § 
 
(1) az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt sportfeladatokra, 
(2) a sport támogatására rendelt önkormányzati pénzeszközök felhasználására, 
(3) az Önkormányzat közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, az Önkormányzat által 

támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyekre, önkormányzat közigazgatási 
területén lakó, helyi sporttevékenységben részt vevő magánszemélyekre, 

(4) az Önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre terjed ki. 
 

 
2. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 

 
3. § 
 

(1)  Az Önkormányzat sportfeladatait a sportról szóló 2004. évi I. számú törvény 55.§-a és az 
önkormányzat hosszú távú városi sportkoncepciója határozza meg. 

(2)  Az Önkormányzat az egyesületeken, egyéb szervezeteken keresztül támogatja a verseny- és a 
szabadidős sportokat a városban. 

(3)  Az Önkormányzat kiemelten kezeli az egyesületek, sportszervezetek által szervezett nemzetközi, 
országos rendezvényeket. 

(4) Az Önkormányzat a rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt sportegyesületek számára a 
Balassagyarmati Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet kezelésében lévő létesítmények 
térítésmentes használatát biztosítja a rendelet 3/A. melléklete szerinti havi időkeretben, az 
üzemeltetővel történő előzetes egyeztetés szerint. 



(5) Az Önkormányzat a sportlétesítményeinek használatát diáksport célokra térítésmentesen 
biztosítja. 

(6)  Az Önkormányzat a városi sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és önkormányzati 
ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít: 
a) a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására, 
b) a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására, 
c) a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére, 
d) a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartására és hatékony működtetésére. 

 
(7) A lakosság egészségmegőrzése érdekében az Önkormányzat a sportfeladatok középpontjába a 

sportlétesítmények fenntartását és fejlesztését, a gyermek- és ifjúsági sportot (diáksport, 
utánpótlás-nevelés), valamint a szabadidősportot állítja. 

 
II. Fejezet 

A sporttal kapcsolatos helyi szervezetekkel való együttműködés 
 
4. § 
 

Az Önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban – mindenkori 
lehetőségeinek megfelelően, e rendeletben részletezett módon támogatja a sporttal foglalkozó helyi 
szervezeteket. 
 
 

3. Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése 
 
5. § 
 

(1) Az Önkormányzat a Rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt sportlétesítmények fenntartását vállalja, 
a működtetésükhöz szükséges feltételeket biztosítja. A Balassagyarmati Tankerületi Központ 
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben található, önkormányzati tulajdonú 
sportcélú helyiségekkel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése alapján Balassagyarmat Város Önkormányzata és a 
Balassagyarmati Tankerületi Központ által megkötött vagyonkezelési szerződés, illetve az ahhoz 
kapcsolódóan Balassagyarmat Város Önkormányzata, a Balassagyarmati Tankerületi Központ, 
továbbá a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet között létrejött háromoldalú 
megállapodás rendezi. A nevelési-oktatási intézmények e körbe tartozó sportlétesítményeinek 
használati időkeretét a hivatkozott vagyonkezelési szerződés és a háromoldalú megállapodás 
tartalmához igazodva, az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott egyesületek a 
Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezettel történt egyeztetésnek megfelelően 
vehetik igénybe. Az így megállapított időkeretet a jogosult – a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki 
Ellátó Szervezet jóváhagyása nélkül - nem adhatja át más szervezet vagy személy részére. 

(2) Az Önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények használatát az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Vagyonrendelet) szabályai szerint biztosítja. A sportlétesítmények használatáért 
fizetendő díjat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

(3)  Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához, 
indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetési rendelete alapján az intézmények 
költségvetésében biztosítja, illetve a források növelése céljából a hazai és az európai uniós 
pályázatokon elérhető támogatásokat igénybe veszi. 

 
4. A sporttámogatás területei 

 
6. § 
 

(1) Támogatási kategóriák: 
a) látvány-csapatsportban működő sportszervezetek támogatása, 
b) látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő sportszervezetek működési támogatása, 
c) sportrendezvények pályázati úton elnyerhető pénzbeli támogatása, 
d) kiemelt sportolók pályázati úton elnyerhető pénzbeli támogatása, 
e) sportlétesítmények tartós használatának biztosítása külön megállapodás szerinti, 



f) sportlétesítmények e rendeletben meghatározottak szerinti – térítésmentes, vagy 
kedvezményes helyiséghasználatának biztosítása. 

(2) Látvány-csapatsportnak minősülnek a rendelet alkalmazása szempontjából a társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 41. pontjában meghatározott sportágak. 

 
5. A támogatás rendszere 

 
7. § 
 

(1) Az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében pénzügyi lehetőségeihez mérten 
biztosítja a helyi sportfeladatok ellátásához szükséges fedezetet. Az Önkormányzat a költségvetési 
rendelet elfogadása előtt döntést megalapozó adategyeztetési és információgyűjtési céllal, február 
10-ei határidővel, a sportszervezetektől működésükről tájékoztatást kérhet. 
 

(2) Az Önkormányzat által - e rendeletben vállalt sportcélú feladatainak ellátása során - támogatásban 
részesíthető azon Balassagyarmat város közigazgatási területén működő, ott székhellyel 
rendelkező, hivatalosan bejegyzett sportszervezet (továbbiakban: sportszervezet), amely az előző 
évben részére odaítélt önkormányzati támogatással határidőben elszámolt és amely az e 
rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, illetve azoknak eleget tesz. 

 
 

6. Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek támogatása 
 

8. § 
 

(1) Az Önkormányzat költségvetésében e célra, sportszervezetenként meghatározott összeg kerülhet 
odaítélésre a 7. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő sportszervezet részére. A 
támogatott sportszervezet a működése során köteles Balassagyarmat Város Önkormányzatát, mint 
támogatót megfelelő módon (mezen, molinón, plakáton, stb.) megjeleníteni. 
 

(2) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 4. számú melléklete szerinti nyomtatványon lehet 
benyújtani, legkésőbb tárgyév február 10. napjáig. 

 
(3) A támogatásról a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásakor dönt. 
 

 
7. Látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő sportszervezetek működési támogatása 
 

9. § 
 

(1) A látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő sportszervezetek támogatásának keretét az 
Önkormányzat adott évi költségvetésében határozza meg. A támogatás odaítélésére az 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre hatáskörrel 
felruházott illetékes bizottsága (továbbiakban: Bizottság) jogosult. 
 

(2)  1A támogatási keret a 7. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő sportszervezetek között  
a) a működési támogatás felhasználását, a tárgyévre tervezett tevékenységeket, bemutató 

írásos dokumentum,  
b) utánpótlás versenyzőik száma, 
c) a sportszervezetek eredményei, 
d) társadalmi aktivitásuk figyelembevételével, a beérkezett támogatási kérelmek, illetve pályázati 

dokumentációk alapján kerül felosztásra. 
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott szempontokon túl előnyt jelent a kérelem elbírálása során, ha a 

sportszervezet  
a) legalább évi 100.000,- Ft saját bevétellel rendelkezik,  
b) működéséhez egyéb (pályázati) forrást is igénybe vesz. 

                                                 
1 Módosította a 8/2021.(III.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2021. március hó 22. napjától. E rendelet 
rendelkezéseit első alkalommal a 2022. évben kiírásra kerülő pályázatok esetén kell alkalmazni. 



(4) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 4. számú melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani 
legkésőbb tárgyév március 10. napjáig. 

 
 

8. Sportrendezvény rendezésének támogatása 
 

10. § 
 

(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott keretre azon nem látvány-csapatsportban 
működő sportszervezetek pályázhatnak, amelyek Balassagyarmat város közigazgatási területén a 
támogatás benyújtása évében sportrendezvényt rendeznek. 

(2) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 5. számú melléklete szerinti nyomtatványon lehet 
benyújtani. 
 

(3) A kérelmeket a Bizottság bírálja el. A támogatás odaítélésének részletes szabályait a Bizottság 
által a tárgyév március hónapjában közzétett pályázati felhívás tartalmazza. 

 
(4) A kérelem elbírálásánál előnyben részesül az a kérelmező, aki nagyobb önrészt vállal a 

rendezvény költségeiből. 
 
(5) A támogatott rendezvényen jól látható helyen jelezni kell, hogy annak megtartására 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának támogatásával kerül sor. 
 
(6) Balassagyarmat Város Önkormányzata kiemelt rendezvényként támogatja a Palóc Triatlon 

versenyt. 
 
 

9. Kiemelt sportolók támogatása 
 

11. § 
 

(1) Az Önkormányzat a balassagyarmati székhelyű sportszervezetek kiemelt sportolóinak 
támogatására pályázati úton elnyerhető pénzbeli támogatást nyújt. Kiemelt sportolóként - a 
Bizottság döntése alapján - Balassagyarmati lakóhelyű vagy tartózkodási helyű, más településen 
székhellyel rendelkező sportszervezethez igazolt személy is támogatásban részesíthető.  
 

(2) A kiemelt sportolók pénzbeli támogatása odaítélésének részletes szabályait a Bizottság által a 
tárgyév március hónapjában közzétett pályázati felhívás tartalmazza.  

 
(3) A pályázatokat e rendelet 6. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. 

 
12. § 
 

A sportlétesítmények külön megállapodás szerinti, tartós használatának biztosításáról, továbbá a 
sportlétesítmények térítésmentes, vagy kedvezményes helyiséghasználatának biztosításáról a 
Képviselő-testület egyedi kérelem alapján dönt. 
 

 
10. A finanszírozás és elszámolás rendje 

 
13. § 
 

(1) A pénzbeli támogatások folyósításának és felhasználásának részletes szabályait az Önkormányzat 
és a sportszervezet között megkötött 7. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés rendezi. 
 

(2) Nem ítélhető meg az Önkormányzat költségvetéséből pénzbeli támogatás annak a 
sportszervezetnek, mely előző évben vállalt szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget, 
különös tekintettel a támogatás adott év január 31-éig történő szakmai és pénzügyi 
elszámolásának a benyújtására, illetve a beszámoló határidőben történő benyújtására.  

 



11. A támogatási kérelmekre vonatkozó egyéb szabályok 
 

14. § 
 

(1) A Bizottság a hatáskörébe tartozó támogatásokkal kapcsolatos döntéséről írásban értesíti a 
kérelmezőket, ezzel egyidejűleg az éves költségvetési rendeletben a sportcélokra fordítható 
keretösszeg felosztásának eredményét a helyben szokásos módon közzéteszi. 
 

(2) A kérelmek alapján megítélt támogatásokra vonatkozó szerződéseket az Önkormányzat nevében 
a Polgármester írja alá a Jegyző ellenjegyzése mellett. A szerződések megkötésére legkésőbb a 
támogatások megítélését követő 30 napon belül kerül sor. 

 
(3) A támogatott a támogatás összegével legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig elszámol, 

melynek keretében köteles pénzügyi elszámolást, valamint írásos beszámolót készíteni a Bizottság 
számára. A pénzügyi elszámolás és az írásbeli beszámoló elmulasztása esetén a sportszervezet 
a támogatást köteles visszafizetni az Önkormányzatnak. 

 
 

12. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok 
 
15. § 
 

Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatás az alábbi kiadásokra használható fel: 
a) szövetségek felé fizetendő díjak 
b) nevezési és versenydíj 
c) bírók és egyéb szakemberek díjazása 
d) sportruházat, sporteszközök vásárlása 
e) utazási költség 
f) szakmai képzések díjai 
g) bérleti díjak 
h) az egyesületek által működtetett ingatlanokhoz kapcsolódó rezsi költségek 
i) az egyesület tulajdonában lévő eszközök, járművek karbantartási költségei 
j) az egyesület ügyvitelével kapcsolatos költségek 

 
III. fejezet 

Vegyes rendelkezések 
 
16. § 
 

(1) Az önkormányzati sportcélú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai és az 
önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni. Amennyiben ezen rendelkezéseket 
a támogatott nem tartja be, úgy az önkormányzat a támogatási szerződést felbonthatja és a 
támogatást megvonhatja. 

 
(2) Ezen rendelet 2020. február 03-án lép hatályba. 

 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 33/2004.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet 

hatályát veszti. 
 
  /: Csach Gábor :/     /: dr. Varga Andrea :/ 
    polgármester                              jegyző 

 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2020. február hó 02. napján 

 
 
 

 
/: dr. Varga Andrea :/ 

          jegyző 



1. számú melléklet 
 

Az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítmények: 
 

 Címe Megnevezése Hrsz. Nagysága (m2) 

1. Ipolypart út 5. Sportcsarnok 470 3 387 

2. Ipolypart út 11. Rekortán pálya 3192/1 
(5 ha 9754 m2) 

924 
3. Kóvári út 11. Strand 330 16 522 
4. Vízy Zs. út 14. Sportpálya és öltöző 1763 20 397 

5. Ipolypart út Műfüves pálya 3191 
(1ha 9994 m2) 

3191 
 
 
 

 
12. számú mellékletet 

 
 

A Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet kezelésében lévő létesítmények 
használatáért fizetendő díjak legkisebb összege: 

 
SPORTLÉTESÍTMÉNY HASZNÁLATI DÍJ ÖSSZEGE 

Ft/óra 
Városi Sportcsarnok 10.000 Ft 

Műfüves labdarúgópálya 20.000 Ft 

Rekortán sportpálya (20x40 m)  
(2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 11.) 

1.000 Ft 

Sportpálya és öltöző  
(2660 Balassagyarmat, Vizy Zsigmond út 14.) 

20.000 Ft 

Dózsa György úti Műfüves pálya 8.000.- Ft 

 
 
  

                                                 
1 Módosította a 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2023. február hó 28. 
napjától. 



13. számú melléklet 
 

A Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet kezelésében lévő létesítmények 
térítésmentes használatára jogosult civil szervezetek: 

 
- Balassagyarmati Városi Sportegyesület 
- BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sportegyesület 
- Balassagyarmati Kábel Sportegyesület 
- Kiss Árpád Verseny és Diáksport Egyesület 
- Balassagyarmati Diák Szabadidős és Verseny Sport Egyesület 
- Balassagyarmati Tenisz Egyesület 
- Vitalitás Sportegyesület 
- Balassa Sport Egyesület 
- Balassagyarmati Sport Club 
- Palóc Pumák Kézilabda Sportegyesület 
- Talent 2019 Sportegyesület 
  

                                                 
1 Módosította a 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2023. február hó 28. 
napjától. 



13/A. számú melléklet 
 

A Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet kezelésében lévő sportlétesítmények 
térítésmentes használata időkeretének meghatározása a jogosult sportegyesületek számára: 
 
 

SPORTLÉTESÍTMÉNY HASZNÁLATRA 
JOGOSULT EGYESÜLET 

TÉRÍTÉSMENTES 
HASZNÁLAT HAVI 

IDŐKERET 
(hétköznap + hétvége) 

IDŐSZAK 
ÉVENTE 

Városi Sportcsarnok 

Vitalitás SE (tánccsoport, 
szabadidő) 4 óra + 4 óra 10 hónap 

BSE Palóc Farkasok USE 8 óra + 4 óra 4 hónap 

Balassagyarmati VSE 
(felnőtt, öregfiúk) 4 óra + 0 óra 6 hónap 

Balassagyarmati Tenisz 
SE 6 óra 4 hónap 

Talent 2019 SE 8 óra + 4 óra 10 hónap 

Vizy Zsigmond úti 
sporttelep 

Balassagyarmati SC 42 óra + 6 óra 10 hónap 
BSE Palóc Farkasok USE 42 óra + 6 óra 10 hónap 

Talent 2019 SE 42 óra + 6 óra 10 hónap 

Városi műfüves 
sportpálya 

Balassagyarmati VSE 24 óra + 8 óra 2 hónap 
BSE Palóc Farkasok USE 60 óra + 16 óra 10 hónap 

Talent 2019 SE 60 óra + 16 óra 10 hónap 
Balassagyarmati SC 0 óra + 4 óra 2 hónap 

Rekortán sportpálya 
(20x40 m) BSE Palóc Farkasok USE 20 óra 10 hónap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Módosította a 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2023. február hó 28. 
napjától. 



14. számú melléklet 
 

Kérelem sportszervezetek Balassagyarmat Város Önkormányzata általi működési célú 
támogatására 

A kérelmező sportszervezet megnevezése:  

Látvány-csapatsportban működő 
sportszervezetnek minősül-e? 

Igen Nem 

A sportszervezet székhelye:  

A sportszervezet adószáma:  

A sportszervezet bankszámlaszáma:  

A kérelmező sportszervezet hivatalos 
képviselőjének neve: 

 

A képviselő telefonszáma:  

E-mail cím:  

A kérelmező sportszervezetnél sportolók száma: 
(A szövetségi igazolások másolatban 
csatolandók!) Összes: 

országos szövetség által 
igazolt: 

Ebből utánpótlás (18 év alatti sportolók) 
létszáma: 
(A szövetségi igazolások másolatban 
csatolandók!) 

Összes:  
országos szövetség által 
igazolt: 

A kérelmező TAO támogatásban részesül: Igen Nem 

Saját bevételeim összege meghaladja a 100 ezer 
forintot: 

Igen Nem 

Tevékenységemhez más pályázati forrást is 
igénybe veszek:  

Igen Nem 

A kérelmező előző évben elért 
versenyeredményei, tevékenysége, 
működésének tapasztalatai 

A részletes, legalább 1 gépelt, szöveges oldal terjedelmű 
beszámoló – a versenyekről, díjakról, oklevelekről készült 
fotókkal, másolatokkal kiegészítve - mellékletben 
csatolandó! A versenyekkel kapcsolatos információkat 
tartalmazó internetes oldalak is megjelölhetők. 

A kérelmező tárgyévre tervezett 
tevékenységeinek a bemutatása 

A tárgyévi tervek bemutatása legalább 1 gépelt, szöveges 
oldal terjedelemben a kérelemhez csatolandó! 

Az igényelt működési támogatás összege:  

………………………………………….. Ft 

                                                 
1 Módosította a 8/2021.(III.21.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021. március hó 22. napjától. E rendelet 
rendelkezéseit első alkalommal a 2022. évben kiírásra kerülő pályázatok esetén kell alkalmazni. 
   Módosította a 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2023. február hó 28. napjától. 
 



 

Nyilatkozatok: 

Alulírott ………………………………., mint a …………………………………. …………. sportszervezet 
képviseletére jogosult személy, nyilatkozom, hogy 

- a kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek; 

- hozzájárulok, hogy a pályázat kiírója az általam megadott személyes adatokat és egyéb 

információkat a pályázattal összefüggésben kezelje; 

- az országos szövetség által kiállított sportigazolásokat a kérelemhez mellékelem; 

- a szervezet munkájáról szóló előző évi beszámolót legalább 1 gépelt oldal terjedelemben a 

kérelemhez mellékelem; 

- az igényelt működési támogatás felhasználását megalapozó tárgyévi célok és tervek 

bemutatását legalább 1 gépelt oldal terjedelemben a kérelemhez mellékelem. 

 

 

Balassagyarmat, …………………………….. 

 

 

 P.H. 

  

  ……………………………. 

 aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15. számú melléklet 

Érkezett: …………………………… 
 
Iktatószám: ……………………….. 

 
PÁLYÁZATI ADATLAP 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Kulturális Bizottságának 

…………..évi Sportrendezvények támogatására kiírt pályázatához 
 

A pályázó szervezet megnevezése:  
 

A pályázó szervezeti, működési formája: 
 

 

Apályázó szervezet székhelyének címe:  
 

A sportszervezet adószáma:  
 

A sportszervezet bankszámlaszáma, a 
pénzintézet megnevezése és címe: 

 
 
 

A kérelmező sportszervezet hivatalos 
képviselőjének neve: 

 
 
 

A képviselő telefonszáma:  
 

E-mail cím:  
 

A pályázat összeállításáért felelős személy neve 
és elérhetőségei (telefon, e-mail), amennyiben 
eltér a szervezet képviselőjétől: 

 
 
 
 

Pályázati cél megjelölése (címe, témája): 
 
A pályázati cél részletes leírását – kitérve a 
rendezvény tervezett költségvetésére is 
(források, kiadások, tervezett bevételek) –, 
legalább 1 gépelt oldal terjedelemben a pályázati 
adatlaphoz mellékelni kell! 

 

A pályázati cél tervezett megvalósításának ideje: Kezdő időpontja:  
 
Befejezésének időpontja: 
 

 

                                                 
1 Módosította a 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2023. február hó 28. 
napjától. 



 

 

Nyilatkozat 

Alulírott ………………………………, mint a ……………………………………… (szervezet) 
képviseletében eljárni jogosult személy nyilatkozom, , hogy 

- a pályázati adatlapon megadott információk a valóságnak megfelelnek; 

- hozzájárulok, hogy a pályázat kiírója az általam megadott személyes adatokat és egyéb 

információkat a pályázattal összefüggésben kezelje; 

- a pályázatomat két eredeti példányban nyújtom be; 

- a pályázati cél részletes leírását legalább egy gépelt oldal terjedelemben pályázatomhoz 

mellékelem; 

- tudomással bírok arról, hogy a pályázat kiírója az eljárás során – a pályázat tényszerű elbírálása 

érdekében – további adatokat kérhet, melyek megadása a pályázat elbírálásának feltétele. 

Balassagyarmat, 20………………………. 

      P.H. 

 …………………………………………….. 

         a pályázó aláírása 

A rendezvény kategóriája:  helyi /megyei/ országos/ nemzetközi 
 

A rendezvényen résztvevők tervezett száma:  
 

A pályázati cél megvalósításához szükséges 
összeg (Ft): 
 
 

Teljes összeg:  
 
 
A teljes összegből saját forrás összege:  
 
 
A pályázat megvalósításához rendelkezésre álló 
egyéb forrás:  
 

Vállalja-e a rendezvény megszervezését akkor 
is, ha az igényelt támogatási összegnél 
kevesebbet tud a rendelkezésre álló forrásból a 
Bizottság e célra fordítani? 

 
Igen 

 
Nem 

A rendezvény tervezett bevételének összege, 
amennyiben a megvalósítás bevételt is biztosít 
(Ft): 
 

 

A megvalósításhoz hiányzó összeg:   
 

Az igényelt támogatás összege: 
 

………………………………………. (Ft) 
 



16. számú melléklet 
 

Érkezett: …………………………… 
Iktatószám: ……………………….. 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Kulturális Bizottságának 

a kiemelt sportolók ………… évi támogatására kiírt pályázatához 
A sportoló neve:   

A sportoló címe:  
 

 
 

A sportoló telefonszáma:  
 

A sportoló egyesületének neve és címe:  

Mely sportágban érdekelt a sportoló?  
 

A sportoló eddig elért eredményei 
(A sportoló releváns oklevelei, a versenyekről, 
díjakról készült fotók másolatban csatolandók!) 
 

 
 
 

Milyen konkrét cél megvalósításához szükséges 
a pályázati támogatás? 
 

A pályázati cél részletezése legalább 0,5 gépelt 
oldal terjedelemben, külön mellékletben 
csatolandó! 
 

Milyen konkrét költségei vannak a sportoló céljai 
megvalósításának?  
 

 
 

A cél megvalósításához rendelkezésre álló 
egyéb támogatás (pl. egyesületi, önerő stb.). 
 
 

 

Nemzetközi versenyen való indulás lehetősége: 
 

 

A nemzeti válogatott tagja-e sportoló? 
(Az erről szóló igazolás másolatban csatolandó!) 

 
 
 

Milyen eredmény elérése tűnik reálisnak az adott 
versenyen? 
 
 

 
 

A verseny időpontja és helyszíne: 
(A versenykiírást másolatban csatolni kell vagy a 
versenyről szóló internetes útvonal, link 
megjelölése szükséges.) 
 

 

A sportoló egyesülete pénzintézetének neve, 
címe: 

 
 
 

A sportoló egyesületének bankszámlaszáma: 
 

 

 
Az igényelt támogatás összege: 

 
……………………………….. Ft 

                                                 
1 Módosította a 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2023. február hó 28. 
napjától. 



 

Nyilatkozatok: 

Alulírott ………………………………, mint a ……………………………………… (szervezet) 
képviseletében eljárni jogosult személy nyilatkozom, hogy 

- a pályázati adatlapon megadott információk a valóságnak megfelelnek; 

- hozzájárulok, hogy a pályázat kiírója az általam megadott személyes adatokat és egyéb 

információkat a pályázattal összefüggésben kezelje; 

- a pályázatomat két eredeti példányban nyújtom be; 

- a pályázati cél konkrét leírását legalább 0,5 gépelt oldal terjedelemben a pályázathoz csatolom; 

- amennyiben a kiemelt sportoló versenyen való részvételének költségeihez igénylem a 

támogatást, a versenykiírást a pályázatomhoz másolatban mellékelem vagy a versenyről szóló 

internetes elérési útvonalat, a versenyt szervező egyéb elérhetőségét a bíráló Bizottság 

számára a pályázatomban megadom; 

- tudomással bírok arról, hogy a pályázat kiírója az eljárás során – a pályázat tényszerű elbírálása 

érdekében – további adatokat kérhet, melyek megadása a pályázat elbírálásának feltétele. 

 

Balassagyarmat, 20………………………. 

 

 

      P.H. 

 

 …………………………………………… 

 a pályázó aláírása 

 

  



7. számú melléklet 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem 
út 12. sz.) képviseletében ….…………….. polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) másrészről 
……………………………………… (címe: ………………………..) képviseletében ………………….. az 
egyesület elnöke (továbbiakban: Sportegyesület) között az alábbi feltételek szerint: 
 
1.) Az Önkormányzat ……….. évi költségvetéséről szóló …………. számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) „sport feladatok” fejezetében előirányzott keretösszeg terhére a 
Sportegyesület részére ……………., azaz ………………….. forintot támogatásként biztosít melyet a 
sportegyesület az ……………vezetett ………………….. számú számlájára az alábbi ütemezésben 
átutal: 
 ………..… Ft 20………………..-ig 
 ………..… Ft 20………………..-ig 
 
2.) Az Önkormányzat a támogatást arra a célra biztosítja, hogy a Sportegyesület az általa szervezett 
sportágban méltóan képviselje a várost a különböző szintű versenyeken és végezze egyesületi 
munkáját. A Sportegyesület vállalja, hogy az e szerződésben, valamint Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 5/2020.(II.02.) rendeletében 
meghatározott kötelezettségeit teljesíti. 
 
3.) A Sportegyesület az 1./ pontban meghatározott önkormányzati támogatás mértékéig számadási 
kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat felé. Az elszámolás szakmai beszámolóból és pénzügyi 
elszámolásból áll. A pénzügyi elszámolást – elszámoló lapon – összesítve és a számlamásolatok 
csatolásával kell benyújtani a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályára. A 
szakmai beszámolót a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, 
Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályára kell benyújtani. A támogatás összegével a sportegyesület 
a vállalt feladat teljesítését követő 30 napon belül – de legkésőbb a tárgyévet követő január 31. napjáig 
– köteles elszámolni. A pénzügyi elszámolás és a szöveges szakmai beszámoló elmulasztása esetén 
további támogatás nem adható (az egyesület kizárja magát a következő évi pályázás lehetőségéből), 
illetve a már folyósított támogatást köteles visszafizetni az Önkormányzatnak. A Sportegyesület által 
megkapott és fel nem használt támogatás összegét az Önkormányzat számlájára visszautalni tartozik 
az elszámolási határidőig, illetve az arra történő felszólítás kézhezvételétől számított három napon belül. 
 
4.) A pénzügyi elszámolás tartami követelményei: 
- az elszámolást a szerződés mellékleteként megküldött elszámoló lapon kell elvégezni, 
- a számlák a támogatott nevére kell, hogy szóljanak, 
- a számlák keltezése a támogatás kezdő és záró időpontját kell, hogy lefedje, 
- a számviteli bizonylat mellett pénztári kifizetési, vagy banki átutalási bizonylatnak kell lennie, 
- a számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „Balassagyarmat Város Önkormányzatának 20…. 
évi sporttámogatására elszámolva”, ezt követően egy példányban a számláról másolatot kell készíteni 
és az elszámoláshoz ezt kell leadni! 
 
5.) A Sportegyesület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás felhasználását és a 
számadást ellenőrizni köteles, ezért kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának 
évközi folyamatos ellenőrzését biztosítja az Önkormányzat által megbízott személyek részére. A 
Sportegyesület az elszámolási lapon feltüntetett összeg bizonylatait köteles 5 évig megőrizni és az 
Önkormányzat által meghatározott személynek kérésre bármikor bemutatni. 
 
6.) A szerződő felek tudomásul veszik, hogy ha bármely ok következtében az Önkormányzat 
költségvetésének módosítására és ezáltal a támogatási előirányzatok csökkentésére, zárolására, vagy 
törlésére kerül sor, akkor az Önkormányzat a támogatási szerződés alapján rögzített támogatás további 
folyósítását megszüntetheti, és a támogatási szerződést egyoldalúan felmondhatja. Amennyiben a 
támogatás összege – a támogatottnak felróható ok miatt – tárgyév december 31-ig nem kerül átutalásra, 
a támogatott a későbbiekben semmilyen jogcímen nem tarthat arra igényt. 
 
7.) A támogatásban részesülő látvány-csapatsportban működő sportszervezet a működése során 
köteles Balassagyarmat Város Önkormányzatát, mint támogatót megfelelő módon (mezen, molinón, 



plakáton, stb.) megjeleníteni. Támogatott sportrendezvényen a támogatásban részesülőnek jól látható 
helyen jelezni kell, hogy a rendezvény megtartására Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
támogatásával kerül sor. 
 
8.) A támogatásban részesülő akként nyilatkozik, hogy Magyarországon bírósági nyilvántartásba 
bejegyzett civil szervezet, a Nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény 3.§. (1) bekezdés c) 
pontja alapján átlátható szervezetnek minősül és nem áll végelszámolási, kényszer-végelszámolási 
vagy egyszerűsített törlési eljárás hatálya alatt. Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen 
körülmények bármelyikében változás következik be, azt haladéktalanul jelzi az Önkormányzat számára. 
 
9.) A Sportegyesület tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott támogatás folyósítása a 
Rendelet, illetve a ……………. határozat alapján történik. 
 
10.) A Sportegyesület a szerződés aláírásával az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti hozzájárulását adja a támogatás 
felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges adatainak az Önkormányzat és a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal általi kezeléséhez. 
 
11) A szerződés nem szabályozott kérdésekben a PTK. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
Balassagyarmat, 20………….. 
 
 
 
 
 
 ………………………………………… ………………………………….. 

sportszervezet képviselője polgármester 
 
 
 
 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………….. ………………………………….. 
 jegyző pénzügyi osztályvezető 
 

 
 


	III. fejezet

