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Tárgy: Javaslat pályázat kiírására sport célú 

támogatás elnyerésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gyál Város sportjáról szóló 11/2021. (V. 31.) önkormányzati 
rendeletének 5 § az alábbiak szerint rendelkezik: 
 „(1) Az Önkormányzat a város sportéletének fejlődését szem előtt tartva a sportfeladatokat, a 
sporttevékenységet végző személyeket, szervezeteket a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint pályázati úton támogatja. 
(2) Az Önkormányzat elsősorban a következő felhasználási célokra nyújt támogatást: 
a) sporttal foglalkozó szervezetek, civil szervezetek működésére, kiemelt figyelemmel az utánpótlás-nevelésre, és 
Gyál Város hírnevének öregbítésére, 
b) kiemelkedő sportteljesítmények elismerésére, versenyekre való felkészülésre, 
(3) A sporttámogatás elnyerésére évente pályázatot ír ki és az ISB véleménye alapján dönt a rendelkezésre álló 
keretösszeg felosztásáról, 
(4) Az Önkormányzat (1) bekezdés alapján támogatott személyekkel, és szervezetekkel (a továbbiakban együtt: 
Támogatottak) támogatási szerződést köt.  
(5) A Támogatottak a sporttámogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használhatják 
fel.” 
 
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 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 2022. évben is pályáztatás útján kívánja támogatni a városunkban működő helyi önszerveződő 
sportegyesületeket, sportolókat.  

Gyál Város Önkormányzata 2022. 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 2022. 
április 1. elbírálásának határideje 2022 április 28.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírására! 
 
Határozati javaslat:.  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport szervezetek/sportolók szabadidős és 
kulturális tevékenységének támogatására. 
 
A pályázat célja:  sporttal foglalkozó szervezetek, civil szervezetek működésének támogatása, kiemelt 

figyelemmel az utánpótlás-nevelésre, és Gyál Város hírnevének öregbítésére, valamint 
kiemelkedő sportteljesítmények elismerése, versenyekre való felkészülés támogatása, 

 
 

A pályázók köre:  Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok önállóan 
nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő eredményességű sportolók. 
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A pályázat követelménye:  

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 
- nevét, 
- 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 2022. 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 

2022. április 28-i ülésén. 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 5. mellékletének 
céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 10.000 e. Ft áll rendelkezésre.  

Határidő: 2022. április 29. 
Felelős: Polgármester 
. 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Ifjúsági és Sport Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető 
 
Gyál, 2022. január 31.  
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 

http://www.gyal.hu/
http://www.gyal.hu/
mailto:nagy.gaborne@gyal.hu
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Az előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
        Mitku-Orosz Krisztina 
            Pénzügyi és Adó Iroda  irodavezető 
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