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Cegléd Város Önkormányzatának 8/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttámogatásról 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § A rendelet célja, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvénnyel összhangban meghatározza Cegléd 
Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi sporttal kapcsolatos feladatait, 
valamint a feladat ellátás érdekében biztosított támogatások kereteit. 

2. § A rendelet hatálya kiterjed 
a) az Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, 
b) az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési, és tulajdonában lévő gazdálkodó 

szerveire (a továbbiakban: intézmény), 
c) az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekre, azok fenntartóira és működtetőire, 
d) Cegléd város összes sportegyesületére 
e) a ceglédi sporttevékenységek megvalósításában résztvevő köznevelési, társadalmi és civil 

szervezetekre és magánszemélyekre. 

3. § (1) Az Önkormányzat feladatai a sportról szóló törvényben foglaltakkal összhangban: 
a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és 

megvalósítása, a helyi sportszervezetek képviselőivel együttműködve, 
b) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és működtetése, 
c) a fenntartóval együttműködve az iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek 

támogatása, 
d) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés, 
e) a versenysport és szabadidősport támogatása, 
f) az utánpótlás nevelése, támogatása, fejlesztése, 
g) közreműködés a sport népszerűsítésében, 
h) az iskolai és diáksport, szabadidősport és fogyatékosok sportja finanszírozásában történő 

részvétel, 
i) az egészséges életmód feltételei megteremtésének elősegítése, 
j) az önkormányzat lehetőségeihez mérten részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban. 

(2) Az Önkormányzat a sportfeladatok finanszírozását, valamint a sportlétesítmények, sportpályák 
fejlesztését, korszerűsítését, építését pályázati úton elnyert összegekkel, és a működtetésben részt vevő 
szervezetek vagy azok pályázatainak támogatásával segíti. 

4. § (1) A Képviselő-testület dönt a város: 
a) sportkoncepciójáról, 
b) sportrendeletéről, 
c) az éves önkormányzati sporttámogatási összegek meghatározásáról, 
d) az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények és a közterületi sportpályák fenntartásáról, 

működtetéséről, felújításáról, új létesítmények építéséről 
(2) A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendeletben sport ágazatban eljáró bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
a) véleményezi a város sportkoncepcióját és sportrendeletét, javaslatot tesz a módosításaikra, 
b) javaslatot tesz az éves költségvetési rendelet sporttámogatási keretösszeg meghatározására, és 
c) kapcsolatot tart a városban működő helyi sportszervezetekkel, megismeri a sportszervezeteknél 

rendelkezésre álló hosszú távú fejlesztési terveket. 

5. § A Képviselő-testület a helyi sport közvetlen és közvetett támogatására fordított összeg nagyságát 
anyagi tehervállaló képességére figyelemmel az éves költségvetési rendeletében határozza meg. 
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6. § (1) Az Önkormányzat a sportfeladatokat, valamint a sport tevékenységet végző szervezeteket az 
éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint, valamint pályázat útján támogatja. A támogatás alapja 
a mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében a működési költségvetés meghatározott tételekkel 
korrigált összege. 

(2) Az Önkormányzat támogatást elsősorban működési, kivételes esetekben egyedi döntés alapján 
meghatározott egyéb felhasználási célra nyújthat: 

a) sportszervezetek működésének támogatása, kiemelt figyelemmel az utánpótlás-nevelésre és 
Cegléd hírnevének öregbítésére, 

b) sportesemények, sportrendezvények támogatása, kiemelkedő sportteljesítmények elismerése, 
világversenyekre való felkészülés támogatása, 

c) iskolai testnevelés és sport, valamint a szabadidősport támogatása. 

7. § (1) Az Önkormányzat a 6. § (1) bekezdés alapján támogatott sportszervezettel az 1. melléklet 
szerinti tartalommal támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződést) köt.  

(2) A sportszervezet a támogatást kizárólag a Szerződésben meghatározott célra használhatja fel. 

8. § (1) Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegből a 6. § (2) bekezdés 
a) a) és b) pontjában meghatározott feladatokra pályázat útján nyerhető el támogatás, 
b) c) pontjában meghatározott feladatokra, egy erre a célra elkülönített keretből, pályázat útján 

nyerhetnek támogatást az iskolai diáksportkörök, különböző sportegyesületek. 
(2) Az elnyerhető támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt 

a) Cegléd Város Önkormányzata bizottságai által kezelt pályázati támogatási keretek 
felhasználásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletben rögzített eljárási szabályok szerint,  

b) félévente meghirdetett pályázati eljárás eredményeként. 
(3) A (2) bekezdés alapján meghirdetésre kerülő pályázati kiírás tartalmát, valamint a pályázati 

döntést a Bizottság véleményezi. 

9. § (1) A támogatott sportszervezet a támogatás felhasználásáról a Szerződésben rögzített határidőn 
belül beszámol az Önkormányzatnak. A beszámoló tartalmazza: 

a) az írásban elkészített és hiteles formátumban (aláírva, eredetben) benyújtott szakmai 
beszámolót, amelyben a sportszervezet értékeli a támogatott cél megvalósulását, 

b) jegyzéket azokról a számlákról (a számviteli törvény szerinti számviteli bizonylatokról), 
amelyek a támogatás összegének felhasználását támasztják alá, 

c) a támogatott sportszervezet a b) pontban hivatkozott bizonylatok eredeti példányát a következő 
záradékkal látja el: „A …. évi önkormányzati támogatáshoz ..…..- Ft összegben elszámolva” 

(2) A támogatott sportszervezet lehetővé teszi az Önkormányzat részéről a helyszíni ellenőrzést, 
melynek során az elszámolásban hivatkozott eredeti bizonylatokat bemutatja. 

(3) A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elmulasztása a támogatás teljes összegének 
visszafizetését, valamint a következő költségvetési évben a támogatásból való kizárást vonja maga után. 

10. § A Képviselő-testület a Bizottság javaslatára az önkormányzat a sportági versenynaptárban szereplő 
rendezvényeket, valamint a városban hagyományosan, és az adott évben megrendezésre kerülő 
kiemelkedő városi, országos vagy nemzetközi sporteseményeket támogathatja, amennyiben a 
költségvetésben fedezet áll rendelkezésre. 

11. § A Képviselő-testület a Bizottság javaslatára a város sportjában kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
sportolókat, edzőket a helyi kitüntetésekről szóló külön önkormányzati rendelet alapján elismerésben 
részesíti. 

12. §  (1) Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Cegléd város sportjáról szóló19/2009. (IV. 30.) KT. rendelet. 
(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő 

kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 

 Dr. Diósgyőri Gitta s. k. Dr. Csáky András s. k. 
 címzetes főjegyző polgármester 

------- 



 3/4 

1. melléklet a 8/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről  
Cegléd Város Önkormányzata 
Képviseli: ………………. ……………..polgármester  
A szerződést ellenjegyzi: ……………………. jegyző  
Pénzügyi ellenjegyző: ……………………...., a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda 
vezetője  
Székhely: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.  
MÁK törzsszám: 731234  
Adószám: 15731230-2-13  
Bankszámlaszám: 11742025-15731230 
mint támogató, a továbbiakban: Támogató 

másrészről  

Támogatott sportszervezet neve:  
Képviseli:  
Székhelye:  
Nyilvántartási száma: 
Adószám:  
Számlavezető bank neve: 
Bankszámlaszáma:  
mint támogatott, a továbbiakban: Támogatott 

együtt: Szerződő Felek 

között alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:  

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogató – Cegléd Város Önkormányzatának …. évi költségvetésében 
tervezett …………… támogatási előirányzata terhére – a Képviselő-testület .../…. (... …) Ök. határozata 
alapján ……...,- Ft, azaz …………. forint összegű, vissza nem térítendő/visszatérítendő sport célú 
(konkrétan pl.: működési/pályázati önerő/fejlesztési/beruházási stb.) célú támogatást nyújt a Támogatott 
részére. 

2. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban jelölt támogatást …………. napjáig a Támogatott 
bankszámlára egyösszegben utalja át / ………….részletekben folyósítja. 

3. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag az 1. pontban megjelölt sport célokra 
használja fel. 

4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a működési támogatás felhasználásáról legkésőbb 
……………………………… napjáig írásban beszámol a Támogatónak. A beszámoló tartalmazza 

4.1. egyrészt az írásban elkészített és hiteles formában (aláírva, eredetben) benyújtott szakmai 
beszámolót, amelyben a Támogatott értékeli a támogatott cél megvalósulását, 

4.2. másrészt a jegyzéket azokról a számlákról (a számviteli törvény szerinti számviteli bizonylatokról), 
amelyek a támogatás összegének felhasználását támasztják alá. és az eredeti bizonylatokat bemutatja az 
elszámoláshoz. 

4.3. A támogatottnak a bizonylatok eredeti példányát a következő záradékkal kell ellátnia: „A 2020. évi 
önkormányzati támogatáshoz ..…..- Ft összegben elszámolva” 

5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató – a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) kijelölt 
köztisztviselője útján – ellenőrzi a támogatás jogcím szerinti felhasználását. Támogatott kötelezettséget 
vállal arra, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi iratba betekintést enged és az 
ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, biztosítja a helyszíni ellenőrzést. 

6. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási szerződésben foglaltak teljesítése során 
egymással együttműködnek, egymást kölcsönösen tájékoztatják. 

6.1. A Támogató kapcsolattartója ……………………név, beosztás, e-mail, telefonszám 
6.2. A Támogatott kapcsolattartója …………………..név, e-mail, telefonszám 
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7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a 4. pontban rögzített elszámolási kötelezettségét teljes körűen 
nem teljesíti, vagy a támogatást a 3. pontban foglalt rendeltetéstől eltérően használta fel, az a folyósított 
támogatás felszólítást követő 30 napon belül történő visszafizetése (visszautalása) kötelezettségével jár, a 
további támogatás lehetőségéből való kizárás mellett. 

8. Jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklét képezik: 
8.1. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenségre, illetve érintettségre vonatkozó nyilatkozat; 
8.2. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet Támogatott esetén a 

kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és 
8.3. az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a 

Támogatott köztartozás mentességéről, 
8.4. a Támogatott nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 

9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Cegléd 
Város Önkormányzata …. évi költségvetéséről szóló …/….. (... ...) önkormányzati rendelet rendelkezései az 
irányadók. 

Jelen, … számozott oldalból álló támogatási szerződést a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt – a képviseleti jogosultság szabályainak megfelelően – 4 eredeti, 
magyar nyelvű példányban jóváhagyólag aláírták és 2-2 példányban átvették. 

Cegléd, 20……. év ……………. hó …………nap  

Támogató: Támogatott: 

……………………………………. …………….…………………….. 

polgármester aláírás 

Ellenjegyzem: 

……………………………………… 

jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés kelte:……………….. 

……………………………….. 

irodavezető 

---------- 
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