
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2007. (II.15.) rendelete 
Lajosmizse Város sportjáról1 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.l) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:2 
 

3 
 
4 

 
1. §5 

 
6 

2. §7 
 
 

1. A rendelet hatálya, az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai8 
 

3. § 
 

(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Képviselő-testület által a sport területén kötelezően 
ellátandó és önként vállalt feladatokra, a sport támogatására rendelt pénzeszközök 
felhasználására, továbbá Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
sportlétesítményekre. 

 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden Lajosmizse Város közigazgatási területén 

működő, hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű 
sportszervezetre, városi sportági szakszövetségre, sport érdekképviseleti szervezetre, 
köznevelési intézményre9, iskolai sportkörre, minden önkormányzati tulajdonban lévő 
sportlétesítmény üzemeltetőjére, olyan gazdasági társaságra, amely a működése során e 
rendelet alapján támogatásban részesül, továbbá mindazon polgárokra, akik e rendelet 
értelmében pénzügyi támogatásban részesülnek vagy az e rendelet 1. mellékletében 
felsorolt intézményeket használják. 

 

                                                   
1 Egységes szerkezetben a 26/2007. (X. 11.), a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelettel, a 8/2020. (III.20.) önkormányzati 
rendelettel. Hatályos 2020. március 21. 
2 Módosította a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. március. 21. 
3 Hatályon kívül helyezte az „ I. RÉSZ Általános rendelkezések” fejezetcímet a 8/2020. (III.20.) önkormányzati 
rendelet 7.§ (1) bekezdés 1. pontja. Hatályos 2020. március 21. 
4 Hatályon kívül helyezte az „Alapelvek” alcímet a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdés 2. 
pontja. Hatályos 2020. március 21.  
5 Hatályon kívül helyezte a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdés 3. pontja. Hatályos 2020. március 
21. 
6 Hatályon kívül helyezte a „A rendelet célja ” alcímet a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdés 4. 
pontja. Hatályos 2020. március 21. 
7 Hatályon kívül helyezte a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdés 5. pontja. Hatályos 2020. március 
21. 
8 Módosította a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. március 21. 
9 Módosította a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. március 21. 



10 
4. § 

 
A Képviselő-testület illetékességi területén belül feladatának tekinti 

a) a sporttevékenység támogatását, 
b) 11

 

c) 12
 

d) 13
 

e) 14
 

f) a fogyatékkal élők sporttevékenységének támogatását, 
g) a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételt. 

 
15 

2. A lakossági sporttevékenység támogatása, a támogatás biztosításának feltételei, 
formái16 

 
 

5. § 
 

(1) 17A Képviselő-testület a város lakosságának sport- és szabadidő tevékenységét a 
tulajdonában lévő létesítmények igénybevételi lehetőségének biztosításával támogatja. 

 
18 

 
6. § 

 
(1) A sportszervezetek az alábbi célokra kaphatnak önkormányzati támogatást: 

a.) játékvezetői-, versenybírói díjak fedezetére, 

b.) sportszerek, sportfelszerelések vásárlására, 
c.) terembérleti és bérleti díjakra, 

d.) a sportolók utazási-, szállásköltségeire, 
e.) nevezési díjakra, sporttevékenység jutalmazására, sportolók biztosítási díjaira. 
f.) 19a sportszervezet által benyújtott pályázat önerejének finanszírozására. 
g)20 a sportszervezet tulajdonában lévő autóbusz, vagy gépkocsi fenntartási költségeire, 

                                                   
10 Hatályon kívül helyezte a „ II. RÉSZ Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai” fejezetcímet a 8/2020. 
(III.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdés 6. pontja. Hatályos 2020. március 21. 
11 Hatályon kívül helyezte a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés 1. pontja. Hatálytalan 2015. november 
1. 
12 Hatályon kívül helyezte a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés 2. pontja. Hatálytalan 2015. november 
1. 
13 Hatályon kívül helyezte a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés 3. pontja. Hatálytalan 2015. november 
1. 
14 Hatályon kívül helyezte a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés 4. pontja. Hatálytalan 2015. november 
1. 
15 Hatályon kívül helyezte a „ III. RÉSZ A sporttevékenység támogatása” fejezetcímet a 8/2020. (III.20.) 
önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdés 7. pontja. Hatályos 2020. március 21. 
16 Módosította a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2020. március 21. 
17 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 
18 Hatályon kívül helyezte „A támogatás biztosításának feltételei” alcímet a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 7. (1) 
bekezdés 8. pontja. Hatályos 2020. március 21. 
19 Beépítette a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 
20 Beépítette 8/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. március 21. 



h)21 országos- és megyei szakszövetségek ügyviteli költségeire,  

i)22 nevelési költségtérítésre. 

 
 

(2) A Képviselő-testület a város sportéletének fejlődését szem előtt tartva, az e területeken 
működő intézményeket, sportszervezeteket különösen az alábbi szempontok 
figyelembevételével kívánja támogatni: 
a) a vállalt sporttevékenység rendszeressége, szervezettsége, az abban aktívan résztvevők 
száma - különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztály létszámára, 
b) a sporttevékenység , eredményessége, népszerűsége, városi hagyományai, 
c) a sporttevékenység keretében a fiatalok illetőleg az abban résztvevők felé közvetített 
szakmai-erkölcsi értékrend, 
d) a sporttevékenységet folytató intézmény, szervezet, egyesület átlátható, ellenőrizhető 
gazdasági, sportstatisztikai mutatói, 
e) a sportszervezet, intézmény törvényes működése. 

 
23 

7. § 
 

(1) A Képviselő-testület a város sportéletében közreműködő szervezeteket az alábbi 
módon támogatja: 

 
a) 24a tulajdonában lévő létesítmények igénybevételi lehetőségének biztosításával, a 

létesítmény működtetőjének vezetője részére benyújtott létesítményhasználati kérelem 
alapján. A létesítmény működtetőjének vezetője a kérelem benyújtását követő 10 
napon belül dönt a létesítmény szabad kapacitása alapján a létesítmény bérbeadásáról 
és bérleti szerződést köt az igénybevevővel, 

b) pályázati rendszer keretében biztosított közvetlen pénzbeli támogatással. 

                                                   
21 Beépítette 8/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. március 21. 
22 Beépítette 8/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. március 21. 
23 Hatályon kívül helyezte „A támogatás formái” alcímet a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdés 9. pontja. 
Hatályos 2020. március 21. 
24 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 



(2) A támogató és a támogatott minden esetben külön együttműködési megállapodásban 
rögzíti a támogatás biztosításának feltételeit, a feltételek teljesülésének ellenőrzési 
módját, a támogatottal kapcsolatos elvárásokat. 

 
(3) A Képviselőtestület a pályázati rendszer keretében felosztható sportcélú támogatási 

alapot évente a költségvetésről szóló rendeletében határozza meg. A pályázati rendszer 
működtetése az Önkormányzati25 Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik. 

 
26 

 
3. Szabadtéri és fedett létesítmények27 

8. § 
 

(1) 28A Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő és az általa megbízott 
szervezet által működtetett sport célú létesítményeket a város polgárai - sportegyesületi 
tagság keretein belül illetve szervezett sporttevékenység céljából - vehetik igénybe a 
létesítmény működtetési rendje szerint. 

 
(2) A létesítményhasználat során elsőbbséget élvez az a sportszervezet, amely 

a) rendszeresen használja a létesítményt, 
b) sportcsoportjai szervezett versenyrendszer keretében végzik tevékenységüket, 
c) szakképzett sportvezető, edző felügyelete alatt folytatja tevékenységét. 

 
(3) Az elsőbbséget élvező sportszervezetek létesítményhasználata nem zárhatja ki a 

sportlétesítmény lakossági, sport- és szabadidős tevékenység céljából történő 
igénybevételét. 

(4) A létesítmény működtetője köteles a fentiek figyelembevételével elkészíteni és jól látható 
helyen kifüggeszteni az Önkormányzati29 Bizottság előzetes hozzájárulásával elkészített 
létesítményhasználat általános rendjét, ütemtervét, melyet az igénybevevők kötelesek 
betartani. 

 
 

30 
 

9. § 
 

(1) 31 A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola az általa használt Polyák 
Imre Sportcsarnokot és tornatermet tanítási napokon 16:15 óráig az iskolai és diáksport 
céljára használja. 

 
 

                                                   
25 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 
26 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatályon kívül helyezte a „IV. 
RÉSZ Sportlétesítmények igénybevételével történő támogatás feltételei” fejezetcímet a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 
7.§ (1) bekezdés 10. pontja. Hatályos 2020. március 21. 
27 Módosította a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2020. március 21. 
28 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2015.november 01. 
 
29 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 
30 Hatályon kívül helyezte „Fedett létesítmények” alcímet a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdés 11. pontja. 
Hatályos 2020. március 21. 
31 Módosította a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése. Hatályos 2020. március 21. 



(2) Munkanapokon 16:1532 óra után, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon a sportlétesítmény 
működtetője által előre meghatározott, az Önkormányzati33 Bizottság által jóváhagyott 
működési rend szerint üzemelő sportlétesítmények a verseny és szabadidősport céljait 
szolgálják. Ennek keretében elsőbbséget élveznek a versenysport egyesületek. 

 

(3) 34 
 

(4) 35 
36 

 
 

 
4. A pályázati rendszer keretében nyújtott működési és rendezvény támogatás37 

10. § 38 
 

(1) Működési támogatás nyújtható azon természetes személynek, jogi személynek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, amelyek az alábbi feltételek 
valamelyikének megfelelnek: 
a) Sportcsoportjai, szakosztályai folyamatosan, szervezetten működnek és részt 

vesznek a sportszövetségük által kiírt versenyrendszerben, 
b) Utánpótláskorú (gyermek, serdülő, ifjúsági) sportcsoportjaikat folyamatosan, 

az előírásoknak megfelelő végzettségű szakemberek foglalkoztatásával működtetik, 
c) Gazdálkodásuk, sportszakmai tevékenységük a törvényi előírásoknak megfelelő, 

köztartozásuk nincs, 
d) Rendelkeznek adott évre szóló koncepcióval. 

(2) A működési támogatásra pályázni a 2. melléklet szerinti „Pályázati őrlapon” lehet, az 
önkormányzat költségvetésének elfogadása után, az Önkormányzati1739 Bizottság által 
nyilvánosan meghirdetett pályázati felhívás alapján. Feltétel az adott évi költségvetési 
rendelet végrehajtási szabályaiban meghatározottaknak megfelelő elszámolás. 

(3) A működési támogatás a 3. melléklet szerinti „Együttműködési megállapodás” alapján 
kerül átutalásra a kedvezményezett részére. 

 
40 

11. § 41 
 

 
(1) Rendezvénytámogatásban részesülhet azon természetes személy, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, - feltéve, hogy az előző évi 
rendezvény-támogatással - amennyiben ilyenben részesült – a pénzkezelési szabályoknak 
megfelelően, hiánytalanul elszámolt,- amely az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 

a) városi szintű sportprogramot szervez, 

                                                   
32 Módosította a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2020. március 21. 
33 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 
34 Hatályon kívül helyezte a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés 7. pontja. Hatálytalan 2015. november 
1. 
35 Hatályon kívül helyezte a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés 8. pontja. Hatálytalan 2015. november 
1. 
36 Hatályon kívül helyezte a „V. RÉSZ A pályázati rendszer keretében biztosított pénzbeli támogatás formái, 
odaítélésének feltételei” fejezetcímet a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdés 12. pontja. Hatályos 2020. március 21. 
37 Módosította a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 6. (6) bekezdése. Hatályos 2020. március 21. 
38 Módosította a 26/2007. (X. 11.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2007. október 19. 
39 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 
40 Hatályon kívül helyezte „Rendezvénytámogatás”alcímet a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdés 13. 
pontja. Hatályos 2020. március 21. 
41 Módosította a 26/2007. (X. 11.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2007. október 19. 



b) megyei, országos vagy nemzetközi versenyt rendez városunkban, 
c)  országos vagy nemzetközi sportrendezvényen vesz részt, melyen teljesítményével 

öregbíti Lajosmizse Város hírnevét. 
(2) Rendezvénytámogatásra pályázni a 4. melléklet szerinti „Rendezvény-támogatási” őrlap 
felhasználásával lehet az Önkormányzati42 Bizottság által nyilvánosan meghirdetett pályázati 
felhívásban meghatározott határidőig. 

43 
 

5. Záró rendelkezések44 
 

12. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizse Város sportjáról szóló 11/2005. 
(III. 24.) rendelete. 

 
 
 
 

Basky András sk. Kutasiné Nagy Katalin sk. 
polgármester  jegyző 

 
 

A rendelet kihirdetve: 2007. február 15. 
 
 

Kutasiné Nagy Katalin sk. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   
42 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 
43 Hatályon kívül helyezte a „VI. RÉSZ Záró rendelkezések” fejezetcímet a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdés 
14. pontja. Hatályos 2020. március 21. 
44 Beépítette a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése. Hatályos 2020. március 21. 



1. melléklet a 4/2007.(II.15) rendelethez45 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő sportlétesítmények 

 
 

 
 A 

Megnevezés 
B 

Helyszín 
1. Szabadtéri létesítmények 
1.1. 1 db rekortán burkolatú kézilabda 

pálya 
Lajosmizse, Szabadság tér 

13. (700/1 hrsz) 
1.2. 2 db aszfaltos kézilabda pálya Lajosmizse, Sport utca 1. 

(700/2 hrsz) 
1.3. Lázár Bence Lajosmizsei 

Labdarúgó Sportcentrum 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-

27. (841/7 hrsz) 
2. Szabadtéri létesítmények 
2.1. Polyák Imre Sportcsarnok és a 

hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek 
Lajosmizse, Szabadság tér 
13. – Ceglédi út 1. (700/1 

hrsz) 
2.2. 1 db kiszolgáló épület Lajosmizse, Mizsei utca 19-

27. (841/7 hrsz) 
2.3. A Dózsa György út 82. szám alatti 

épület 
Lajosmizse, Dózsa György út 

82. (32 hrsz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
45 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése, a 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet 5. § 
(1) bekezdése. Hatályos 2020. március 21. 



2. melléklet a 4/2007.(II.15.) rendelethez 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
Lajosmizse Város Önkormányzata által nyújtott 
sportcélú működési támogatás igénybevételére 

 
 

1.) A pályázó46 
neve:   
címe:    

 

2.) Felelős vezető megnevezése:     
címe:    

 
3.) A pályázó47 

a) bírósági bejegyzésének dátuma, száma:    
b) adószáma:    
c) bankszámla-száma:   

 

4.) Az igényelt támogatás összege:  Ft 
 

5.) Kötelező mellékletek: 
a) Az előző évi működés mutatószámainak ismertetése. 
b) A tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával (külön 

megjelölve a bevételnél az igényelt önkormányzati támogatás összegét). 
c) Szakmai értékelés (max. 2 A/4-es oldal) 
Tartalmaznia kell: 
ca) előző év eredményeit, egyéni sportágnál a legfontosabb nemzetközi és 

hazai eredményeket kell feltüntetni, 
cb) a tárgyév ismert versenynaptárát, 
cc) igazolt versenyzők száma (külön bontva a férfi-női, és a 18 év alatti, valamint a 

felnőtt korúakat) 
cd) edzőként alkalmazottak nevét, képesítés megjelölésével, az alkalmazás 
minőségét, ce) előző év rövid szakmai értékelését. 
d) a támogatást igénylő adott évre szóló koncepciója 

Lajosmizse, 200_.    

pályázó aláírása 
 
 
  

                                                   
46 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése 9. pontja. Hatályos 2015. 

november 01. 
 
47 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 

Benyújtási határidő:   



3. melléklet a 4/2007.( II.15.) rendelethez48 
 
 
 

Ikt.sz.: ................/……. 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
sport célú pénzügyi támogatás felhasználásáról 

 
Szerződő felek: 

egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzata ( 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) 
Képviseli ................................ polgármester 
Törzskönyvi azonosító szám: 724616 
KSH statisztikai számjel: 15724612-8411-321-03 
Bankszámlaszám: 10402599-00026400-00000006 
Bankszámlát vezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 

 
a továbbiakban: Támogató 

 

másrészről Név:   

Képviselője:   

Székhely/lakcím:   

Nyilvántartási szám:      

Adószám:   

Tel.sz.:   

a továbbiakban: Támogatott 
 

az alábbi szerződést kötik: 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata a …….. évi költségvetésében a 
„………………………..” soron rendelkezésre álló sport célú pályázati előirányzata 
terhére benyújtott 

 
 

tárgyú pályázatára a Támogatottnak támogatásként  Ft 
 

azaz  forintot vissza nem 
térítendő támogatást ítélt oda. 

 
2. A támogatás összegét a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (6050 Lajosmizse, 

Városház tér 1.) átutalja a Támogatott jelen pontban megjelölt bankszámlájára az alábbi 
ütemezés szerint. 

 
  

                                                   
48 Módosította a 20/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. november 01. 



Bankszámlaszám:   

Bankszámlát  vezető pénzintézet:     

Az átutalás rendje: 20    .  .............. : 
20    . ................: 

   
   

 20 . ...............:.    
 

a.) A nem önálló vagy részben önálló, saját pénzforgalmi jelzőszámmal,  bankszámlával 
nem rendelkező pályázóknak pénzügyi lebonyolítót (alapintézmény, fenntartó, 
érdekképviseleti szerv) kell igénybe venniük. 

 
b.) A felhasználás határideje 20 . ............................... hó nap 

 
3. A támogatás felhasználásánál a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok 

irányadók. A támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a szerződésben foglalt célok 
megvalósítását Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenőrizheti.  Támogatott 
köteles olyan könyvelést vezetni, hogy a Támogató, illetve az általa megbízott személy 
a támogatás folyósítását követő 5 évig bármikor ellenőrizhesse, hogy a pályázati összeg 
felhasználása a pályázati célra történik. A kifizetésekről a bizonylatokat a Támogatott 
köteles a törvényi előírásoknak megfelelően megőrizni. 

 
4. Támogatott az 1. pontban meghatározott összeg felhasználását követően, de legkésőbb 

a tárgyév december 31-ig köteles a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére 
– jelen megállapodás mellékletét képező pénzügyi elszámolási nyomtatvány alapján - 
részletes szakmai és pénzügyi elszámolást küldeni a jelen szerződés 10. pontja szerint 
felhasznált pályázati összegről. Támogatott az elszámolást számlamásolattal igazolja. 
Támogató kiköti, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezet részére 
újabb támogatás három évig nem folyósítható. 

 
5. A folyósított támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. A 

támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén a Támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási  
szerződéstől elállhat, azt felmondhatja – azonnali hatállyal - vagy kezdeményezheti 
annak módosítását. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása, a támogatási 
szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a Támogatott a  
jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét továbbá, késedelem esetén 
késedelmi kamattal növelt mértékben köteles Lajosmizse Város Önkormányzata 
számlájára visszafizetni. Ezen rendelkezéséket megfelelően alkalmazni kell abban az 
esetben, ha a Támogatott a támogatás felhasználásának ellenőrzését akadályozza, vagy 
jelen szerződés 8. pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
6. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy a Támogatott 

azt köteles a Támogató részére az elszámolást követő 30 napon belül átutalással 
megfizetni. 

 
7. A szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés jogszabály 



rendelkezései alapján nyilvános. 
 

8. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogató rendelkezésére bocsátott 
adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogató felé. 

 
9. Az esetleges felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik hatáskörtől 

függően a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét. 

 
10. Támogatott a támogatást a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Lajosmizse város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdése alapján alábbi célra köteles felhasználni: 

 
 
 

 
 
 

Lajosmizse, 20 . ...................................... 
 
 

A támogató részéről: 
 
 

…………………. 
polgármester 

 
 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem ............................napján:    
 
 
 
 
 

Támogatott részéről     
(név) 



Együttműködési megállapodás melléklete 
 

20... ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT, 
CÉLJELLEGŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK 

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 
 

Támogatott neve és címe:  

Támogatási szerződés 
azonosítója: 

 

Támogatás összege:  

Támogatási cél megnevezése  

Pénzügyi elszámolást készítette:  

Pénzügyi elszámolást készítő elérhetősége 
(tel., e-mail): 

 

 
I. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA: 

 
Sor- 

szám: 
Számla vagy bizonylat Kifizetés 

dátuma: 
Kifizetés jogcíme, 

megnevezése: 
Számla 
összege 
(Ft-ban)  Száma: Kelte: 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Felhasznált támogatás összesen: Ft 

Támogatás maradvány: 
(a nyújtott támogatás és a felhasznált támogatás közötti különbözet) 

Ft 

Mellékletek száma: 
(Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, 
melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős 
vezető aláírásával együtt.) 

db 

 
 

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásában szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a 
támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. 
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Lajosmizse 
Közös Önkormányzat Hivatala az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a helyszínen ellenőrizheti. 

 

Kelt.: …………………………………………. 
PH. 

 
aláírás” 



4. melléklet a 4/2007.( II.15.) rendelethez 

Pályázati űrlap 
 

sportrendezvények szervezésének, illetve lajosmizsei sportolók országos és nemzetközi 
versenyeken való részvételének támogatására 

 
1. / A pályázati cél besorolása: 

I. kategória - sportcélú - 50 fő feletti induló résztvevővel megvalósuló - 
nagyrendezvény szervezése, ill. lajosmizsei sportolók országos 
és nemzetközi versenyeken való részvétele 

II. kategória -egyéb, Lajosmizsén megvalósuló -15 fő feletti induló 
résztvevővel szervezett - kisebb sportrendezvények 

 
Kérjük a megfelelő kategória aláhúzását! 

 
2. / A pályázó 

 
neve:    

 

címe:   
 

3. / Felelős vezető neve:    
 

címe:    
 

4. / A pályázó (nem jogi személy esetén a lebonyolító): 
a) bírósági bejegyzésének dátuma, száma:    
b) adószáma:    
c) bankszámla száma:    

 

5. /       Az igényelt támogatási összeg:  Ft 
 

6. / Kötelező mellékletek: 
a.) A rendezvény megnevezése, célja, rövid ismertetése, résztvevők köre (max. 1 db A/4-

es oldal) 
b.) A rendezvény költségvetése bevételeinek és kiadásainak bemutatásával (külön 

megjelölve a bevételeknél az igényelt önkormányzati támogatás összegét). 
c) A pályázó jelenlegi működését, valamint jelenleg érvényes képviselőjét/képviselőit 

igazoló bírósági bejegyzés-kivonat (kivéve: nem jogi személyiségű szervezetek, pl. 
iskolai diáksport körök) 

d) 60 napnál nem régebbi APEH igazolás arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása 
(kivéve: nem jogi személyiségű szervezetek, pl. iskolai diáksportkörök) 

 
Lajosmizse, 200   .    

 

pályázó aláírása 

Benyújtási határidő:   


