Pályázati felhívás
2021. ÉVI S PORTCÉLÚ ALAPTÁMOG ATÁS ELNYERÉSÉRE
Sárvár Város Önkormányzata az Önkormányzat 2021. évi sportcélú alaptámogatási kerete
terhére pályázatot hirdet a módosított 40/2001. (XI.22.) számú önkormányzati
sportrendeletben meghatározott feladatokat ellátó, sárvári székhelyű azon városi
sportegyesületek, diák- és szabadidősport egyesületek, sportszövetségek, sportcélú
alapítványok, sportközösségek részére, amelyek tevékenységi területükön számottevő
sporteredményt tudnak felmutatni.
I. A támogatás jellege, formája: működési célra nyújtott, önrész biztosításához nem kötött,
vissza nem térítendő támogatás.
II. Rendelkezésre álló forrás: Sárvár Város Önkormányzata költségvetésében működési célú
végleges pénzeszközátadások körében „Sportcélú támogatások” soron elkülönített összeg.
A támogatás mértéke: A sportrendelet alapján a rendelkezésre álló éves keretösszeg 80%-a a
versenysportban érintett sportszervezetek között, 10-10% pedig a diáksportban, illetve a
szabadidősportban érintett szervezetek között osztható fel.
III. A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Pályázó azonosító adatait, így különösen
a) pontos nevét,
b) székhelyét,
c) adóazonosító számát,
d) bírósági bejegyzésének számát,
e) bankszámlaszámát,
f) képviselőjének nevét, elérhetőségét
g) kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét (ha eltér a képviselőtől)
2. Az igényelt támogatás összegét.
3. A sportszervezet tárgyévi költségvetésének tervezetét, főbb kiadások és bevételek
felsorolásával.
4. A támogatásból megvalósítani tervezett célt, tevékenységeket, az alábbiak rövid
bemutatásával:
a) Versenyzők, versenyeztetett csapatok száma, több szakosztályt működtető
egyesület esetén szakosztályonként. Diák és szabadidő sportszervezetek esetén
a foglalkozásokon résztvevők átlagos száma.
b) A sportszervezet mely bajnokságokban, versenyeken vesz részt, illetve tervezi
részvételét, indulását. Saját szervezésű versenyek bemutatása.
5. Tárgyévet megelőző év eredményeinek felsorolását, rövid bemutatását
6. A sportszervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a sportszervezetnek
köztartozása nincs, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007.évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.

IV. A támogatás elszámolására vonatkozó rendelkezések:
A megállapított sportcélú támogatás kizárólag a tárgyévben - 2021. január 1. és 2021.
december 31. közötti időszakban - felmerült működési kiadásokra és létesítmény-fenntartási
célokra fordítható.
A pályázó a támogatási összeg felhasználásáról köteles 2022. január 31-ig írásbeli beszámolót
készíteni a Humán Erőforrás Bizottság részére. A beszámoló elkészítése, benyújtása a
pályázat kiírója által rendszeresített formanyomtatványon történik, amelyet a támogató a
támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg bocsát a támogatott rendelkezésére. A
beszámolóhoz a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát mellékelni kell.
Amennyiben a pénzeszközátvevő sportszervezet az átvett támogatást, vagy annak egy részét
jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel,
vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat
költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
A bizottság nem támogatja azokat a sportszervezeteket:
a) amelyek tevékenységüket nem Sárvár közigazgatási területén fejtik ki,
b) amelyeknek köztartozása van,
c) amelyek a korábban megítélt sportcélú alaptámogatásról nem számoltak el, vagy a
támogatást nem rendeltetés szerint használták fel.
V. Pályázatok benyújtása, elbírálása:
A pályázatokat 2021. január 20-án /szerda/ 16.00 óráig 1 példányban lehet benyújtani – a
pályázati felhívás mögött található adatlapon – személyesen a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 8-os számú irodájában, vagy postára adni a jelzett határidőig a következő címre:
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda Vargáné Horváth Krisztina
részére 9600 Sárvár, Várkerület 2.
A pályázatok elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
Egy sportszervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
Pályázattal kapcsolatos információ: Vargáné Horváth Krisztina 95/523-126
A pályázatok benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, 2021.
február 5. napjáig.
A pályázatokról a Humán Erőforrás Bizottság 2021. március ülésén dönt, döntése ellen
jogorvoslatnak (kifogás benyújtásának) nincs helye.
Írásbeli értesítés a pályázati döntésről: 2021. március 31.
VI. Támogatás folyósítása
A bizottság által megállapított támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés
megkötése. A támogatás folyósítása 300.000,-Ft-ot meghaladó összegű támogatások esetén
kettő egyenlő részletben, 2021. március 31. és 2021. augusztus 31. napjáig, 300.000,-Ft-ot
meg nem haladó összegű támogatás esetén egy összegben 2021. március 31. napjáig.
Sárvár, 2021. január 11.
Sárvár Város Önkormányzata

A beérkezés időpontja:
Iktatószám:

PÁLYÁZATI ADATLAP
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI SPORTCÉLÚ ALAPTÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE
KIÍRT PÁLYÁZATHOZ

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20.
I. A pályázó szervezet bemutatása

Alapadatok
Pályázó megnevezése:
Alapítás időpontja (év, hó, nap):
Adószám:
bírósági bejegyzés száma:
Számlavezető pénzintézet neve:
Bankszámla száma:
Székhely:
megye:
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
honlap címe:
Postai cím (ha nem azonos a székhellyel)
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
postafiók:
Vezető neve:
beosztása:
telefonszáma (körzetszámmal):
telefax száma:
e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:
beosztása:
telefonszáma (körzetszámmal):
telefax száma:
e-mail címe:
II. Az igényelt támogatás összege:…………………………………………………………….
III. A sportszervezet tárgyévi költségvetésének tervezetét, főbb kiadások és bevételek
felsorolásával.

IV. A támogatásból megvalósítani tervezett célt, tevékenységeket, az alábbiak rövid
bemutatásával:
a)

Versenyzők, versenyeztetett csapatok száma, több szakosztályt működtető egyesület
esetén szakosztályonként. Diák és szabadidő sportszervezetek esetén a
foglalkozásokon résztvevők átlagos száma.

b)

A sportszervezet mely bajnokságokban, versenyeken vesz részt, illetve tervezi
részvételét, indulását. Saját szervezésű versenyek bemutatása.

V. Tárgyévet megelőző év eredményeinek felsorolását, rövid bemutatását

1. 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

Nyilatkozat
tartozásról, köztartozásról
Alulírott ……………………/a szervezetet képviselő magánszemély neve/ nyilatkozom, hogy
az általam képviselt ……………………………………………………………………………..
–t /szervezet, csoport neve/ köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek
felé fennálló tartozása nincs.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az átvett támogatást vagy annak egy részét az általam
képviselt ..................................................................................................................../szervezet,
csoport neve/ jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra
használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az
önkormányzat költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.
Sárvár, 20…. ………….hó ……………….nap

……………………………………
civil szervezet képviselőjének
aláírása

