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Tisztelt Sportvezető! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mezőberény Város Képviselő-testülete a 2015. november 30-ai 
ülésén felülvizsgálta és elfogadta az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi 
testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK sz. rendeletét. 
(sportrendelet). 
A sportrendelet módosítása teljesen új alapokra helyezte a helyi sportszervezetek támogatását, 
hiszen eddig egy meghatározott pontrendszer alapján részesültek támogatásban az érintett 
szervezetek, szemben a jelenlegivel ahol pályázati alapú támogatási rendszer került 
kidolgozásra, az illetékes szakbizottság – jelen esetben a Humánügyi Bizottság – széles körű 
mérlegelési lehetőségének biztosításával. 
 

A Humánügyi Bizottság 2016. január 11-én hétfőn, 17 órától beszélgetésre 
hívja az érdeklődőket a Városháza 15-ös termébe a sportrendelet 

alkalmazásával kapcsolatosan. 
 
Részletek a rendeletből:  

Sport alap 
10.§ 

 
(1) a) A sportegyesületek működési kiadásainak részbeni fedezetére szolgál. 
(2) A sportalap keretösszegéből nyújtott támogatásra az alábbi kategóriákon belül lehet 
pályázatot benyújtani, a sportalap részére az adott év költségvetési rendeletében biztosított 
összeg 

a) 50%-ának erejéig az olimpiai sportágakban szakosztállyal rendelkező szervezetek 
pályázhatnak támogatásra, 
b) 30%-ának erejéig az a) pontba nem tartozó sportágakban szakosztállyal 
rendelkező szervezetek pályázhatnak támogatásra, 
c) 20%-ának erejéig a 2.§ (2) bekezdésben részletezett szervezetek a mezőberényi 
sportrendezvények megszervezéséhez pályázhatnak támogatásra. 

(3) A sportalap (2) bekezdésben meghatározott céljaira az illetékes szakbizottság által 
elfogadott formanyomtatvány benyújtásával lehet pályázni. 
(4) A pályázatok benyújtására minden év január 31-ig van lehetőség. 
(6) Az illetékes szakbizottság a pályázatok tekintetében minden év március 31-ig dönt. 
 

A sportrendelet, illetve adatlapok megtalálhatók a www.mezobereny.hu oldalon a 
közigazgatás-jogtár menüben. (24/2007.(IX. 25 

 

Mezőberény, 2015. december 21. 

                                                            Tisztelettel:  

                                                                            Barna Márton sk. képviselő    06 30 9984058 
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I/ 388-20/2015. ikt. sz.    Tárgy:Sporttámogatások elszámolása 

Ügyintéző: Olejné Mertz Judit 

 

Sportegyesületek Elnökei 

Mezőberény 

Tisztelt Cím! 

 

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testnevelés és sport feladatairól, a 
helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló, 24/2007.(IX. 25.) számú 
rendeletében elfogadta a sporttámogatások elosztásának elveit a versenysport vonatkozásában. 
A 2015. év ellenőrzése a hatályos rendelet szerint meghatározott elosztási mód alapján 
történik. A beszámolóknak tartalmaznia kell a szöveges és pénzügyi beszámolót egyaránt. A 
sportegyesületek pénzügyi beszámolóit a Humánügyi Bizottság a 2016. évi munkarendje 
szerint fogja tárgyalni.  

Kérjük, szíveskedjenek a mellékelt ”Elszámolás a 2015. évi önkormányzati 
sporttámogatásról” nyomtatványon beszámolni az elmúlt évben kapott támogatásról Az 
elszámolást kérjük a Polgármesteri Hivatalba, Olejné Mertz Judit referenshez eljuttatni 2016. 
január 31-ig. Amennyiben a kért határidőig a beszámolót nem tudják eljuttatni a 
Polgármesteri Hivatalba, kérjük azt írásban jelezzék a referens felé. 

A korábbi évekhez hasonlóan február első felében kerül sor a benyújtott adatszolgáltatások 
ellenőrzésére eredeti, bemutatott számlák alapján, melyről külön értesítést küldünk. 
Ismételten felhívjuk a figyelmet a pontos, ellenőrizhető adatszolgáltatásra, mert a valótlan 
adatok szolgáltatása a támogatási rendszerből két évre való kizárást von maga után. 

Az „Elszámolás a 2015. évi önkormányzati sporttámogatásról” adatlap a levél melléklete.  

 

Mezőberény, 2015. december 21. 

  

 

                                                         Tisztelettel:                           
                                                                                                        Barna Márton s.k. 
                                                                                                              bizottsági tag 
 

 

Elszámolás a 2015. évi önkormányzati sporttámogatásról 



 

 

A támogatott szervezet, intézmény megnevezése: 

 

A kapott támogatás összege:  …………………… (ebből évközben „pót”) ………………... 

Az önkormányzat részére esetlegesen visszautalandó összege:  ………...…………………. 

( Az elszámolási határidőt követő 15 napon belül.) 

Analitikus elszámolás a tényleges költségekről, csoportosítva a következő kategóriákba: 

nevezési díj; szövetségi díj; játékosok játékengedélyének díja; játékvezetői díjak; 
bajnoki és kupamérkőzések utazási költsége; biztosítási díjak; szállás és étkezési díjak; 
felszerelés vásárlása (mez, cipő, sportszer);  

Csak a Tenisz Clubnál: üzemeltetési költségek. 

 

Ssz. Pénztári bizonylat száma 
illetve átutalás száma 

Számla 
szám* 

Pénzügyi 
teljesítés napja 

Költségnem 
megnevezése 

Összeg 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Összesen:  

*Egy készpénz pénztárbizonylathoz, vagy átutaláshoz tartozó, a támogatást érintő számlák 
adatai  
            
 
Mezőberény, 2016. ……………... hó ….  nap. 
 
                                                                                   …………………………………………… 
                                                                                       elszámolásért felelős személy aláírása 


