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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a sportról és annak támogatási 
rendszeréről szóló 25/2009. (XII.04.) számú önkormányzati rendeletében került megalkotásra 
a Sport Alap, mely létrehozásának célja az volt, hogy pályázat útján, 4 éves periódusra, a 
kerületi utánpótlás nevelés dotálásának érdekében a kerületben működő sportegyesületek, 
sportvállalkozások, bejegyzett sport főtevékenységű civil szervezetek, közhasznú szervezetek 
támogatást igényelhessenek. A támogatás felosztásáról az illetékes szakbizottság javaslata 
alapján 2010. március 03. napján a Képviselő-testület döntött. 
 
A Rendelet értelmében a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület 64/2010. 
(III. 3.) számú határozatában döntött a 2010. évi Sport Alap támogatásról. A 20 millió Ft-os 
keretösszegből az alábbi sportegyesületek részesültek 5-5 millió Ft összegű dotálásban a 4 
éves periódusban. 
 

EGYESÜLET NEVE SPORTÁG CÍME 
Budapesti Sztárok Sportegyesület Jégkorong 1098 Toronyház u. 21. 
Ferencváros Szabadidős SE Kézilabda 1096 Vendel u. 10-16. 
FTC Kajak-kenu Utánpótlás Nevelés 
Közhasznú Nonprofit Kft 

Kajak-kenu 1091 Üllői út 129. 

FTC Kosárlabda Utánpótlás-nevelés 
Nonprofit Kft 

Kosárlabda 1091 Üllői út 129. 

 
Az éves elszámolások által beküldött szakmai anyagokból megállapítható, hogy a 
sportszervezetek a Sport Alap által biztosított évi 5 millió Ft-os támogatást az utánpótlás 
nevelőmunkára, versenyeztetésre, nevezési díjakra, sporteszközök beszerzésére, edzők 
javadalmazására, bérleti díjakra fordították. 
 
A Sport Alap támogatása által a támogatott sportszervezeteknél bővült a kerületi gyermekek 
sportolási lehetőségeinek száma, valamint az utánpótlás nevelés megerősödött. A tudatos 
utánpótlás nevelőmunka eredménye hosszú évek alatt hozza meg gyümölcsét. Hatása a 
következő években fog megmutatkozni a kerület, valamint az egész magyar sport területén. A 
4 éves Sport Alap támogatás által a fent nevezett sportszervezeteknek lehetőségük volt a 
folyamatos, magas szintű szakmai utánpótlás nevelőmunkára. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Humán Ügyek Bizottságát, hogy a Sport Alap támogatási rendszere a 
2013. év decemberében lejárt. 
 
A Képviselő-testület …/2014. (IV. …) számú rendeletével hatályon kívül helyezte a 25/2009. 
(XII.04.) számú kerületi sportrendelet. Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében a 
Sport Alap külön költségvetési soron szerepel. 
 
A hosszú távú hatékony és sikeres kerületi sport jegyében folytatni kell a már megkezdett 
utánpótlás-nevelő munka támogatását. Továbbra is szem előtt kell tartani a nevelőmunkát, így 
véleményem szerint újra meg kell hirdetni a Sport Alap pályázatot a következő négy éves 
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periódusra. Lehetőséget kell biztosítani a kerületben tevékenykedő sportszervezeteknek, 
egyesületi szakosztályoknak, valamint a nem kerületi székhelyű, de a kerületi sportolók 
utánpótlása érdekében tevékenykedő szervezeteknek; hogy támogatásban részesülhessenek 
abban az esetben, amennyiben rendelkeznek megfelelő utánpótlás nevelő bázissal és a 
megfelelő hosszú távú oktatói-nevelői koncepcióval. A támogatási összeg továbbra is 
sporteszköz beszerzésre, edzői bérek fizetésére, utaztatásra, nevezési összegek biztosítására 
lenne felhasználható. 
 
A Sport Alap 2014-2017. évi pályázati kiírás alapelvei az alábbiakban foglalhatók össze: 
 

1. Kiemelten fontos, hogy kerületi gyermekekkel, ifjúsággal (kerületben lakó ill. kerületi 
oktatási intézmény tanulója) foglalkozzon a pályázó sportszervezet. 

2. A támogatott korosztály: 8 évestől 21 évesekig terjedhet. 
3. A benyújtásra kerülő pályázatnak szakmai anyagot kell tartalmaznia a következő 4 

évre vonatkozóan, bemutatva a pályázó szakmai múltját, jelenlegi tevékenységét, az 
utánpótláskorúak bázisát kiemelten a ferencvárosi sportolókra, valamint, hogy milyen 
formában kívánja biztosítani az utánpótlás nevelést az utánpótlás bővítést, a szakágban 
tervezett versenyeket, és a tervezett költségvetést. 

4. A kiválasztásra kerülő sportszervezeteket nem feltétlenül egyenlő mértékben 
támogatná az Önkormányzat, hanem a beérkezett pályázatok értékelése alapján. Ennek 
oka, hogy a különböző sportágaknak eltérő a sporteszköz szükséglete, létesítményi 
függősége. Véleményem szerint évi 2 millió Ft-nál nem tanácsos kevesebb támogatási 
összeget kiutalni egy leendő győztes pályázónak sem, mivel a magas szintű utánpótlás 
nevelőmunka hatékonysága ezen összeg alatt nem biztosítható. 

5. A kiválasztott sportszervezetek utánpótlás nevelő munkáját folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni. Az évenkénti beszámolójuknak tartalmaznia kell, hogy a kerületi 
érintettségű sportolók milyen eredményeket érnek el, az érintett szakosztály milyen 
fejlődési folyamatokon megy a négy esztendő során.  

 
A Sport Alap utánpótlás nevelő támogatás eddigi eredményei alapján javaslom a Humán 
Ügyek Bizottsága számára a program ismételt kiírását a 2014-2017-es időszakra. A Sport 
Alap 20 millió Ft-os keretösszeget a 6/2014 (II. 18.) számú önkormányzati költségvetési 
rendelet 3416. számú „Sport Alap” költségvetési során rendelkezésre áll. 
 
Kérem a Tisztelt Humán Ügyek Bizottságát, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján 
döntsön a határozati javaslatról. 
 
Melléklet:  1. sz. melléklet:  Sport Alap pályázati kiírás és adatlap 

2. sz. melléklet: Támogatási Szerződés (tervezet) 
 
Budapest, 2014. április 15. 
 

Formanek Gyula s.k. 
  alpolgármester 
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Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy 
dönt, hogy 
 
1. elfogadja a 2014-2017-es időszakra kiírt Sport Alap pályázat felhívását, valamint a 2. 
számú mellékletben csatolt támogatási szerződés tervezetet. 
 
Határid ő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós, Humán Ügyek Bizottság elnöke 
 
2. felkéri Polgármester Urat a pályázati felhívás helyben szokásos módon történő 
megjelentetéséről intézkedni szíveskedjen. 
 
Határid ő:  2014. május 04. 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
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1. sz. melléklet 
SPORT ALAP 2014-2017. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet önálló jogi 
személyiséggel rendelkező sport szervezetek (egyesületek, alapítványok), Ferencvárosban végzett 
utánpótlás nevelő munka támogatására. 
 
1./ A pályázat kiírója:  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
2./ A pályázat típusa:   Nyílt 
 
3./ A pályázat tárgya:  Sportfejlesztési Koncepció keretein belül a kerületi utánpótlás nevelés 

támogatása 4 éven keresztül évente 20 millió forint összegű Sport 
Alap keretösszeggel 

 
4./ Pályázati keretösszeg: 20.000.000.- Ft/év 
 
5./ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Bérköltség, működési költség, 

nevezési díjak, sporteszköz beszerzés és bérlés, létesítmény bérlés 
támogatása. 

 
6./ A pályázók köre: Pályázatot bármely önálló jogi személyiséggel rendelkező sport 

szervezet benyújthat.  
 
Nyilatkozat vagy egyéb dokumentum csatolása szükséges országos, regionális szervezet 
Ferencváros területén működő tagszervezete esetében, a Ferencvárosban végzett tevékenység 
igazolására. 
 
7./ Kizáró okok:  
 
Nem nyújthat be pályázatot: 
 

• A Képviselőtestület 397/2005. (XI. 08.) sz. határozata értelmében: 

„Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évtől kezdődően kizárja a civil- és 
társadalmi szervezetek részére meghirdetésre kerülő pályázatok résztvevői közül a pártokon 
túl azokat a szervezeteket is, amelyek a dokumentumaikban is deklaráltan valamely párthoz 
tartozónak tekintik magukat, illetve amelyek deklaráltan politikai tevékenységet folytatnak, 
vagy az Alapító Okiratban meghatározott székhelyük, illetve telephelyük azonos valamely 
pártszervezet irodájának címével. Egyebek mellett ezt a kizáró okot is szerepeltetni kell a 
pályázati kiírásokban.” 

• Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott költségvetési 
intézmény. 

• Azok a szervezetek, akik külön költségvetési soron adott évben már részesültek 
önkormányzati támogatásban. 

 
8./ Benyújtható pályázatok száma: 
  
Egy sportszervezet csak 1 pályázatot nyújthat be. Érvénytelenek minősülnek azok a pályázatok, 
amelyek céljukat tekintve az Önkormányzat/Bizottság által meghirdetett másik pályázati kiírásra is 
benyújtásra kerültek. 
 
9./ A pályázat formai és tartalmi elemei: 
 

• Pályázni kizárólag a pályázati formanyomtatvány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok teljes 
körű kitöltésével lehet, mely dokumentum letölthető a www.ferencvaros.hu honlapról.  
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• A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni a pályázati program megvalósításának 
módját, személyi és tárgyi, létesítményi feltételeit. 

• A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni, hogy a pályázó hogyan kötődik a 
ferencvárosi utánpótlás-neveléshez, mivel a ferencvárosi utánpótlás-neveléshez nem kötődő 
tevékenységekre benyújtott pályázatok érvénytelenek. 

• A benyújtott pályázati formanyomtatványt és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel 
kell ellátni.  

• A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott 
összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. Az összeférhetetlenség és érintettség hiánya 
esetén az erről szóló nyilatkozatot, míg előbbiek valamelyikének fennállása esetén egy 
külön nyilatkozatot kell kitölteni. Érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelmet is 
mellékelni szükséges. 

• A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy az állammal, és Ferencváros Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt 
tartozással. 

• A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan. 
hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében megfelel a 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 

• Amennyiben a pályázó civil szervezet a formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a 
Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 
2012. üzleti évi beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe 
helyezte, illetve a 2013. évi beszámolóját az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő 
ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi. 

 
10./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személyek: 
 

• Halmai András, csoportvezető  +36/1-215-1077/318 mellék 
• Szilágyi Imre, irodavezető-helyettes +36/1-215-1077/383 mellék 

 
11./ Pályázat benyújtásának módja, határideje: 
 

• Pályázat beérkezésének határideje mind személyes, mind postai benyújtás esetén: 
 

2014. május „…” 
 

• A határidőn túl beérkezett pályázatok figyelembe vételére nincs mód. 
• A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, 

lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kell átadni/leadni/postára adni.  
• Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén):  

o Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási 
Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28., vagy 

o Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Ügyfélszolgálati 
Csoport 1092 Budapest, Bakáts tér 14. fszt. 

• Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén):  
o Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási 

Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 
• Hiánypótlásra nincs lehetőség! 
 

A borítékon fel kell tüntetni:  „ SP ORT  ALAP P ÁL YÁZAT ” !  
 
12./ A pályázat érvénytelenségi okai: 
 

• Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett. 
• Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat. 
• Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az 

Önkormányzat/Bizottság által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek. 
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• A ferencvárosi utánpótlás-neveléshez nem kötődő tevékenységekre benyújtott pályázatok 
érvénytelenek.  

• Érvénytelen az a pályázat, amelyre a pályázati felhívás 7. pontjában szereplő kizáró okok 
valamelyike fennáll. 

• Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem 
tartozik a pályázók körébe. 

 
13./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, értékelés módja: 
 

• A pályázatokat – az alapítványok által benyújtottak kivételével - a Humán Ügyek Bizottsága 
bírálja el. Az alapítványok által benyújtott pályázatokat a Humán Ügyek Bizottsága előzetes 
véleményezését követően Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bírálja el. Az elbírálás sorrendiség felállítását (ennek során kerülnek 
figyelembe vételre az előnyt élvező szempontok is) követően történik. A benyújtott és 
érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a keretösszeg kimerítéséig a Bizottság/Képviselő-
testület által meghatározott mértékig kerülnek támogatásra. 

 
14./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése: 
 

• Pályázat elbírálásnak határideje: várhatóan 2014. május 30. 
• A Pályázók a pályázati eredményről postai úton kerülnek értesítésre.  
• A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www.ferencvaros.hu portálon is közzétételre 

kerül.  
 
15./ Szerződéskötés 
 
A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázók a pályázati eredmény értesítésével 
egyidejűleg, postai úton kerülnek tájékoztatásra. 
 
A Pályázóval (amennyiben a 2013. évben támogatásban részesült) nyertessége esetén csak akkor 
kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben a 2013. évi támogatási összeggel 
maradéktalanul elszámolt, és az elszámolása elfogadásra került.  
 
16./ A 2014-ben elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje: 
 

• Az elnyert támogatásra az Önkormányzat 4 évre szóló támogatási szerződést köt a nyertes 
pályázóval. Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a támogatási szerződés aláírását követő 
30 napon belül a Támogatott bankszámla számára történő átutalással teljesül. 

• A 2014. évre elnyert támogatás 2014. május „…” és 2014. december 31. közötti 
felhasználását, - a támogatott nevére kiállított számlával igazolható - elszámolás és a 
beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. A támogatások terhére 
felmerült 100.000.- Ft feletti kiadások és teljesülésük alátámasztásáról szerződés vagy 
visszaigazolt megrendelő csatolása szükséges a beszámolóhoz. (Minden elszámolásnak és 
tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.) 

• Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt 
programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak 
minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Vissza nem 
fizetés esetén az Önkormányzat polgári peres eljárás keretében szerez érvényt a támogatás 
visszakövetelésének. 

• A tárgyévre vonatkozó elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének végső határideje a 
tárgyévet követő év január 31. napja. Az elszámolást és a program megvalósításának rövid 
tartalmi beszámolóját 2 példányban kell benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott 
módon. A megküldött elszámolást a Humán Ügyek Bizottsága véleményezi. A támogatási 
összeg további folyósításának feltétele, hogy a Humán Ügyek Bizottsága elfogadja a 
Támogatott előző évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. 
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17./ Jogorvoslat: 
 
A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági 
eljárás útján, sem más úton nincs lehetőség.  
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1. sz. melléklet 
A pályázati formanyomtatványt egy eredeti példányban papír alapon kell beküldeni. 

SPORT ALAP 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

I. A pályázó szervezet bemutatása 

Alapadatok: 
Pályázó neve:       
Bírósági1, cégbírósági2 vagy minisztériumi 
bejegyzés száma, dátuma: 

      

Számlavezető pénzintézet neve:       
Bankszámla száma:       
Székhely: 
   irányítószám:       
   helység:       
   utca, házszám:       
   honlap címe:       
Postai cím (ha nem azonos a székhellyel) 
   irányítószám:       
   helység:       
   utca, házszám:       
   postafiók:       
Pályázó képviseletére jogosult személy 
neve: 

      

   beosztása:       
   telefon, mobiltelefon száma:       
   telefax száma:       
e-mail címe:       
Amennyiben 2013-ban részesült önkormányzati pályázati támogatásban: 

a támogatott pályázati program 
neve/címe: 

      

az elnyert támogatás összege:       
amennyiben elszámolt a támogatással, 
akkor annak dátuma: 

      

A Pályázó szervezet bejegyzési címe, 
telephelye, működési helye azonos-e 
valamely párt, politikai tevékenységet 
folytató szervezet székhelyével, 
telephelyével? 

      

A Pályázó szervezet folytat-e politikai 
tevékenységet? 

      

 
Kelt: Budapest,2014.       hó       
 

P.h 
                                                                a pályázó cégszerű aláírása 
 
 
 

                                                 
1 Civil szervezetek esetén. 
2 Gazdasági társaságok esetén. 
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II. A pályázat összefoglalása ( a táblázatok bővíthetőek) 

1. A pályázat neve/címe: 

2. A sportszervezet bemutatása (szakmai, személyi, létesítményi adottságok, feltételek; …) 

3. A 2014-2017-es időszakra tervezett sportszakmai koncepció részletes bemutatása. 

4. A sportszervezet IX. kerületi érintettségű utánpótlás korú tagjainak adatai (név, lakcím, 
oktatási intézmény neve, munkahely megnevezése és milyen korcsoportban versenyez, …) 

5. A 4 éves pályázati program megvalósításához szükséges személyi, tárgyi, létesítményi 
feltételek? Ezeket hogyan biztosítja a pályázó? 

6. A pályázó szervezet tevékenysége milyen formában és tartalommal kötődik a 
Ferencvároshoz? 

7. A pályázó szervezet előző három évi, különböző sport jellegű pályázati eredményeinek 
bemutatása 

8. A pályázó szervezet saját média-megjelenései és kiadványai: 

 

 

      

      

      
 
 
 

      

      

      

            

Honlap:      
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9. A pályázat pénzügyi adatai 

JELEN PÁLYÁZATON IGÉNYELT TÁMOGATÁS :      Ft 

Az igényelt támogatási összeg indoklása, előrevetítve a 2014-2017-es időszakra 
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Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről, érintettségről 
 
 
Alulírott…….…………………………. (székhely: ……………………………, 
nyilvántartásba vételi okirat száma/cégjegyzékszám: …………………, a nyilvántartásba vevő 
szerv:………..…………………., adószám:…………………….., képviselője: 
…..……..………………..) képviseletében kijelentem, hogy a….……………………………..-
val szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség és a 8.§ (1) bekezdése szerinti 
érintettség nem áll fenn. 
 
 
Budapest, 2014. ………… 
       ……………………………………….. 
       a pályázó képviselőjének az aláírása 
 
 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek 

önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy 
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az 
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti 
egysége, valamint az egyházi jogi személy 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn 
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti 
vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
 

8. § (1) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-

c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 
tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt 
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő 
közzétételét. 

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. 
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NYILATKOZAT 
 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról 
 
 
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.) 
(Kérjük a pályázóra érvényes részt kitölteni és az ahhoz tartozó jelölőnégyzetbe x-et rakni!) 
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
  fennáll az …pont alapján     
 
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

 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 a jelen Nyilatkozat csatolmányaként 
mellékelt űrlapon kezdeményeztem. 
 
 
Dátum: ………………………….. 
 
 PH.  
  ........................................................ 

pályázó cégszerű aláírása 
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 
 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 
 

Kizárólag érintettség esetén kérjük kitölteni! 
 
 
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 (kérjük a pályázóra érvényes bekezdés betűjelét 
bekarikázni és a szükséges indoklást megtenni): 
 

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): 
 
 .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................  

 
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!) 
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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 nevelt gyermek, 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 az alábbi szervezetben megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye): 
 
 .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................  

 
Közjogi tisztségének megjelölése: 
 
 ....................................................................................................................................................  
 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-
, mostoha- és nevelőszülő, testvér 
 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, 
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  
� vezető tisztségviselője, 
� az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 
� 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 szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (szervezet 
neve és székhelye): 
 
 ....................................................................................................................................................  
 
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, 
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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 nevelt gyermek, 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. 
 
 
Dátum: ……………………………… 
 
 
 PH. 
 
 

........................................................ 
pályázó cégszerű aláírása 
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Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a rendezett 
munkaügyi kapcsolatokról 

 
 
 
Alulírott…….………………………….(nyilvántartásba vételi okirat száma/cégjegyzékszáma: 
………………, 
 
a nyilvántartásba vevő szerv:………..…………………., képviselője: …..…..………………..) 
 
képviseletében kijelentem, hogy a ………………………………….. szervezet/gazdasági 
társaság  
 

r e n d e z e t t   
 
munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik. 
 
 
 
Budapest, 2014. ………………….. 
 

PH. 
 
 
       ……………………………………….. 
       a szervezet képviselőjének az aláírása 
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Nyilatkozat a köztartozásról 
 

 
 
Alulírott…….………………………….(nyilvántartásba vételi okirat száma/cégjegyzékszáma: 
………………, 
 
a nyilvántartásba vevő szerv:………..…………………., képviselője: …..…..………………..) 
 
képviseletében kijelentem, hogy a ………………………………….. szervezet az állammal, és 
Ferencváros Önkormányzatával szemben  
 

  n e m   r e n d e l k e z i k 
 
lejárt tartozással. 
 
 
 
 
Budapest, 2014. ………………….. 
 

PH. 
 
 
       ……………………………………….. 
       a pályázó képviselőjének az aláírása 
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Nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvényben szabályozott beszámoló letétbe helyezéséről 

 
 
 
Alulírott…….………………………….(nyilvántartásba vételi okirat száma: ………………, 
 
a nyilvántartásba vevő szerv:………..…………………., képviselője: …..……..……………..) 
 
képviseletében kijelentem, hogy  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 
foglalt kötelezettségnek eleget teszek.  
 
Nyilatkozom, hogy a 2012. évi beszámolót  az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe 
helyeztem, továbbá a 2013. évi beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 
ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezem. Közhasznú jogállás esetén gondoskodom a 
közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről is. Vállalom, hogy az erre vonatkozó igazolást 
az Önkormányzat részére továbbítom. 
 
 
 
 
Budapest, 2014. ………………….. 
 

PH. 
 
 
       ……………………………………….. 
       a szervezet képviselőjének az aláírása 
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2. sz. melléklet 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

(tervezet) 
 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 
1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószáma: 15735722-2-43, bankszámla száma: 12001008-00170290-
00100006, törzskönyvi azonosító szám: 735726, képviseletében eljár a kötelezettségvállalásra 
vonatkozó 2/2012.(III.02.) számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes intézkedésben foglaltak alapján 
dr. Bácskai János polgármester) mint támogató (a továbbiakban Támogató), 

 
másfelől …………………………………………..  (székhely:…………….; bírósági bejegyzés száma: 
……………………………….; …………………………………..; képviseletében: 
………………………………………..,  továbbiakban: Támogatott) között, 
a Támogató által Támogatott számára nyújtott pénzügyi támogatás átutalására, a támogatás 
felhasználásának és elszámolásának feltételeire és módjára vonatkozóan az alábbiak szerint:  
 

I. A támogatás célja 
 
1.1 A Támogató a Sport Alap pályázatban meghatározott célokra 4 éves időtartamra évente 

…………millió, azaz ……… millió forint  pénzügyi támogatást (a továbbiakban: 
támogatás) nyújt a Támogatott részére, a hatályos önkormányzati költségvetési rendelet 
”Sport Alap” költségvetési sorának terhére a Humán Ügyek Bizottsága …………… számú 
határozata alapján. 

 
1.2 Jelen szerződésben rögzített támogatás célja: utánpótlás nevelés 
 

II. A támogatás átutalása és a felhasználás módja 
 
2.1. A Támogató köteles: 
 

a.) jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalni a támogatást adott évre esedékes 
összegét Támogatott számára. A támogatást Budapest Főváros IX Kerület Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája utalja át a Támogatott ……………………………. 
számú számlájára a szerződés megkötésétől számított 30.  munkanapon belül. 

b.) ellenőrizni, hogy a Támogatott jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelően 
teljesíti. 

 
2.2. A Támogatott köteles:  
 

a.) az elnyert támogatást kizárólag a szerződés 1.2. pontjában meghatározott cél 
megvalósításával kapcsolatos – az általa benyújtott pályázatban részletezett szakmai 
program és költségvetés szerinti – kiadásokra felhasználni.  

b.) a támogatás adott évre eső részletét a mindenkori folyósításától – a tárgyi év december 31. 
napjáig felhasználni (kivéve: 2014. május 01. és 2014. december 31. napja közötti 
időszak) 

c.) a támogatás felhasználása során Támogatóval együttműködni, és Támogatót a támogatás 
jelen szerződésben meghatározott időpontban történő felhasználását akadályozó bármely 
okról azonnal értesíteni,  

d.) a támogatás mértékéig biztosítani, hogy Támogató a szerződésben rögzített cél 
megvalósítását és a Támogatott egyéb szerződéses kötelezettségeinek (2./2. pont) 
teljesítését, akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően, akár 
személyesen, akár megbízottai révén ellenőrizhesse. Támogatott köteles gondoskodni a 
támogatásból beszerzett eszközök hozzáférhetőségéről, helyszíni megtekintésének 
lehetőségéről. Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges 
felvilágosítást és egyéb segítséget az ellenőrzésre jogosult részére megadni. 

e.) a támogatási összeget elkülönítetten kezelni, és a felhasználást dokumentáló számlákat, 
bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által 
ellenőrizhető módon kezelni, és nyilvántartani.  
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f.) a támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb tárgyévet követő 
január 31. napjáig 2 példányban beszámolót készíteni a Humán Ügyek Bizottsága részére. 
Ha támogatott az adott évre eső támogatási részlettel nem tud elszámolni, beszámolóját a 
bizottság nem fogadja el, a következő évre eső részlet nem fizethető ki a részére. 

g) A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:  
• Szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljainak megvalósulásáról, 
• Pénzügyi beszámolót: mely a jelen szerződés III. pontjában meghatározott 

elszámolási szabályoknak megfelelően elkészített pénzügyi beszámolót, a felmerült 
költségek tételes felsorolását (szerződések, számlák és egyéb bizonylatok alapján 
összesítve). 

• Teljességi nyilatkozatot: a Támogatott képviselőjének cégszerű aláírásával ellátott 
teljességi nyilatkozat, amelyben a Támogatott büntetőjogi felelőssége tudatában 
kijelenti, hogy minden adatot a Támogató rendelkezésére bocsátott, az 
alapbizonylatok a Támogatott főkönyvi nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra és 
ellenőrzésre. 

 
2.3. Ha Támogatott a tárgyévre vonatkozó támogatást teljes mértékben nem tudja a támogatási 

célra fordítani, köteles a fel nem használt összeget a beszámoló benyújtásával egyidejűleg a 
Támogató részére visszafizetni. Ha Támogatott a maradványösszeget határidőre nem utalja 
át, a beszámolója nem fogadható el.  

 
III. A támogatás elszámolása 

 
3.1. Támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyévre vonatkozóan a nevére kiállított 

számlákkal (bérjellegű kiadások esetén megbízási szerződéssel, számfejtési bizonylattal) 
számol el, melyből  csak a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő 
költségek vehetők figyelembe. 

3.2.  Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámla-kivonat, készpénzben 
teljesített kiadások esetén pedig a kapcsolódó pénztárbizonylat csatolása is szükséges a 
pénzügyi teljesítés igazolása céljából. 

3.3.  A támogatás elszámolása minden esetben forintban történik, külföldi bizonylatok hiteles 
fordításáról a Támogatott gondoskodik, valamint csatolja a valutabeváltásról szóló bizonylatot 
is. 

3.4.  Támogatottnak az eredeti bizonylatokra minden esetben rá kell vezetnie a pályázat 
határozatszámára hivatkozva a következő szöveget: 

SPORT ALAP  „…………számú határozata alapján  ….millió Ft összegű Bp. Főv. IX. 
Ker. Ferencváros önkormányzati támogatás elszámolására felhasználva.” 

Fenti szöveggel ellátott eredeti bizonylatokról a Támogatott másolatot készít, ezt követően a 
másolaton feltünteti, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. A hitelesített másolatot a 
szervezet képviselője dátumozza, aláírásával és pecsétjével látja el. 
A hitelesített bizonylatmásolatokat összesítő lap kíséretében a pénzügyi beszámoló részeként a 
szakmai beszámolóval együtt kell a Humánszolgáltatási Irodára benyújtani. A 
Humánszolgáltatási Iroda munkatársa a szakmai ellenőrzés után továbbítja az elszámolást a 
Pénzügyi Irodára pénzügyi-számviteli ellenőrzés végett. 

3.5.  Támogató az elszámolás ellenőrzése során tett megállapításai alapján jogosult felhívni a 
támogatottat hiánypótlásra határidő megadásával, melynek, ha nem tesz eleget a támogatott, a 
támogatás teljes visszafizetésének kötelezettsége áll elő.  

3.6.  A támogatás elszámolásának elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról a Humánszolgáltatási 
Iroda írásban értesíti a támogatottat. 

 
IV. Kapcsolattartás 

 
4.1. Támogató részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 

név:  
telefonszám:  
e-mail: 
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4.2. Támogatott részéről kapcsolattartásra jogosult személyek: 
név:  
telefonszám:  
e-mail:  

 
V. A szerződés megszűnése, szerződésszegés 

 
5.1.  A szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A megszűnés nem érinti a szerződés 

teljesítésével kapcsolatos esetleges későbbi követelések érvényesítését.  
5.2.  Támogató a szerződés azonnali hatályú felbontására jogosult, ha: 
 

a/  Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást 
b/  a támogatással nem tud elszámolni illetve a szakmai beszámolóját a Humán Ügyek Bizottsága 

nem fogadta el, 
c/ a támogatási cél nem valósult meg, 
d/ támogatási céltól eltérő felhasználás esetén, 
e/ Támogatott megszegi jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő 

kötelezettségeit, így különösen:   
- téves illetve hamis adatszolgáltatás a támogatás megszerzése, felhasználása során, 
- akadályozza, vagy meghiúsítja a jelen szerződésben meghatározott ellenőrzést; 
- támogatott késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő lényeges 
körülményben bekövetkezett változás bejelentésével; 
- Támogatott neki felróható okból nem biztosítja jelen szerződés 2.2. pontjában előírt 
követelmények teljesülését.  

5.3.  Ha Támogató az 5.2. pontban foglaltak alapján a szerződéstől eláll, Támogatott a folyósított 
támogatás teljes összegét a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben, az erről 
szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles visszafizetni Támogató 
számlájára.  

5.4. Visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem adható. 
 

VI. Záró rendelkezések 
 
6.1. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásának napján lép hatályba.   
6.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 
…/2014 (IV. ….) számú önkormányzati rendelete, valamint a Ptk. rendelkezései az 
irányadóak. 

6.3. A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd – mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.  

 
 
Budapest, 2014.……………………..  Budapest, 2014.…………………….. 
 
 
 ...................................................  ................................................... 
 dr. Bácskai János Támogatott 
 polgármester 
 Budapest Főváros IX. Kerület 
 Ferencváros Önkormányzata 
 Támogató 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 ................................................... 
 Nyeste-Szabó Marianna 
 pénzügyi irodavezető  
 


