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Tárgy: Javaslat pályázat kiírására sport célú 

támogatás elnyerésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) 
számú rendeletének 4. § (2) bekezdése értelmében: „Az Önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati 
eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő támogatást nyújt.” Hivatkozott 
rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint: „Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik 

a)  gyáli székhelyű, telephelyű vagy 
b) a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.” 

A 4. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy „A pénzbeli támogatások vonatkozásában a Képviselő-testület a 
költségvetés összeállításakor meghatározza, hogy a civil szervezetek támogatására milyen célra, mekkora 
összeget biztosít Gyál Város fejlesztése, közösségi életének előmozdítása, hírnevének öregbítése érdekében.” Az 
(5) bekezdés értelmében: „A Képviselő-testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a 
költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntést hoz, a pályázatok kiírásáról.”  
 

A civil (sport) szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
és a támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, 
vagy az itt tartózkodók, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés érdekeit szolgálja. 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan, a fentiekben foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évben is pályáztatás útján kívánja támogatni a városunkban működő helyi önszerveződő 
sportegyesületeket, sportolókat.  

Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 5. mellékletében a céltartalék terhére „civil szervezetek 
támogatása” sorából sport célra 10.000 e. Ft áll rendelkezésre.  

A pályázati kiírást a honlapon és a Gyáli Mi Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2021. 
április 1. elbírálásának határideje 2021 április 29. A pályázat benyújtására a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
27/2021.(I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel elektronikus úton is 
lehetőséget kívánunk biztosítani. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírására! 
 
Határozati javaslat:.  
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére 
 

A pályázat célja:  a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása 
vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az 
egészséges életmódra nevelés elősegítése. 

 
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok 
önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő eredményességű sportolók. 
 
A pályázat követelménye:  
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 
- nevét, 
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- címét, 
- adóazonosító jelét vagy adószámát, 
- bírósági nyilvántartásba vételi számát, 
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, 
- a nyilvántartott tagok számát, 
- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) 
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) 
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a 
nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és 
Humánpolitikai Irodán) 
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző 
év tevékenységéről szóló beszámolóról. 

 
A pályázat benyújtási határideje és helye: legkésőbb 2021. április 01-ig személyesen benyújtva a 

Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Humánpolitikai 
Irodájára (Gyál, Kőrösi út 112-114.), elektronikus úton 
ügyfélkapun keresztül a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz, 
illetve e-mailen a nagy.gaborne@gyal.hu e-mail címre, 
vagy postai úton, április 01. napjáig postabélyegzővel 
ellátva, Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
címezve. 

 
A pályázat elbírálása: Az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 

2021. április 29-i ülésén. 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 5. mellékletének 
céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 10.000 e. Ft áll rendelkezésre.  

Határidő: 2021. április 30. 
Felelős: Polgármester 
. 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Ifjúsági és Sport Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető 
 
Gyál, 2021. február 02.  
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
Az előterjesztés a 2021. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
            Pénzügyi és Adó Iroda  irodavezető 

http://www.gyal.hu/
http://www.gyal.hu/
mailto:nagy.gaborne@gyal.hu


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2019-

2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálatára 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a 
helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bek. szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre 
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. §. (4) bek. értelmében: „A helyi esélyegyenlőségi 
program időarányos megvalósulását, illetve a tv 31.§(2) bekezdésében meghatározott helyzet esetleges 
megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi 
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően 
kell módosítani.”  
 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársa, Polyák Józsefné esélyegyenlőségi referens összeállította Gyál Város 
Önkormányzatára vonatkozóan a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatával kapcsolatos 
iratanyagot. Megtörtént az eredeti HEP felülvizsgálata, mely alapján a most elkészült felülvizsgálati anyag 
azokkal a fejezetekkel, részekkel foglalkozik, ahol jelentősebb változások, módosítások kiegészítések 
szükségesek. A HEP részét képező Intézkedési terv kiegészítésre került egy oszloppal, mely az eredeti HEP óta 
elkészült változásokat tartalmazza, valamint kiegészítésre került a HEP Intézkedési Terve (IT) egy új 
intézkedéssel Gyál Város Aljegyzőjének javaslata alapján.  
 
A HEP Fórum tagjainak megküldésre került az összeállított felülvizsgálati anyag, az intézkedések felelőseinek 
beszámolói, Gyál Város Aljegyzőnek javaslata új intézkedés felvételére a HEP IT-be, valamint a beszámolók, 
javaslatok alapján a változásokat tartalmazó, kiegészített Intézkedési Terv.  
 
A HEP Fórum a koronavírus miatti veszélyhelyzet okán elektronikus formában (e-mail) végezte el a HEP 
felülvizsgálatával kapcsolatos feladatát, melyről feljegyzés készült. A HEP Fórum tagjai elfogadták a HEP 
felülvizsgálatával kapcsolatos dokumentációt és javasolták megtárgyalásra Gyál Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének.       
 
A jogalkotási törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy a saját és 
az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, működését normatív határozatban szabályozza. 
Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező helyi esélyegyenlőségi programmal a képviselő-testület a 
cselekvési programját fogadja el, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív határozatként 
hozza meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata kapcsán 
elkészült iratanyag elfogadására. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  
 
elfogadja Gyál Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos 
iratanyagot, az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal. 
 
Határidő: 2021.02.28. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
  Ifjúsági és Sport Bizottság 
  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
  Oktatási és Kulturális Bizottság 
  Szociális és Egészügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Polyák Józsefné ügyintéző  
 
Gyál, 2021.február 8. 
 
 
  
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
Melléklet:  
1. HEP IT-ben lévő felelősök válaszlevelei  
2. Javaslat új intézkedés felvételére  
3. Feljegyzés HEP Fórumról  
4. HEP felülvizsgálati iratanyag   
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