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Kilenc produkcióból nyolc mehet a vb-re

Tigers éremesõ Tatabányán  
A korábbi, érdi verseny folyta-
tásaként Tatabányán zajlott le a 
Modern Táncok Magyarországi 
Szövetsége által kiírt, a világ-
bajnokságra válogató Országos 
Bajnokság, amelyen a Tigers 9 
koreográfiával indult. Nagyon 
erős mezőnyben, nagyon 
szép táncokkal, nagyon szép 
eredményekkel tértek haza. 
A Tigers a kétnapos verseny 
mindkét napján indult. Az 
első nap, szombaton az „utcai 
táncok” versenye zajlott, itt a 
Tigers a felnőtt disco kiscso-
port kategóriában a 3. helyet 
hozhatta el. Junior párosban 
funky duóban Fekete Viktória 
és Mátyus Petra a 3., disco duó-
ban pedig a dobogó 2. foká-
ra állhatott. Free show-ban 
Csiszér Csilla a 3. hellyel sze-
rezte meg a vb-indulási jogát.  
Vasárnap a művészi táncok 
kategóriái kerültek sorra. Itt 
öt „izgulni való” táncunk volt. 
Először a dance show-ban a 
felnőtt kiscsoport került sorra, 
amely szintén indulhat a vb-n, 
ugyanis 3. lett. Nem sok lehe-
tőség volt a pihenésre, mert 
jött a színházi előadásnak is 
beillő kategória: a felnőtt fan-
tasy kiscsoport. Óriási szak-
mai és közönségsikert aratott 
a Tigers előadása, amelyhez 
egyébként a Gárdonyi isko-
la „gazdaságis Julcsija” segí-
tett a díszlet elkészítésében. 

A produkció 2. helyezést ért el.  
Ezzel azonban még nem volt 
vége a napnak. Jöttek a páros és 
egyéni számok. Felnőtt dance 
show duóban fantasztikusan, 
lehengerlően adta elő a szá-
mát Langó Bernadett és Mátyus 
Petra – szintén dobogós, har-
madik helyezést szereztek, így 
szintén részt vehetnek a vb-n. 
Mátyus Petra fantasyja saj-
nos csak 4. lett, pedig Petra 
nagyon szépen táncolt, csak 
hát a mezőny nagyon erős volt. 
Ez az egy szám nem került 
ki Görögországba, de ennek 
ellenére dicséret illeti Petrát. 

A nagyon erős mezőnyben 
a felnőtt páros dance show 
kategóriában Botos Tamás és 
Langó Bernadett táncánál 
az egész nézőtér először síri 
csendben ült – megnémulva a 
gyönyörűségtől – ezt követő-
en aztán Detti és Tomi vas-
taps közepette táncolta végig  
a számát: 2. helyezést értek el. 
A számokat az egyesület két 
tánctanára, a két Langó lány: 
Bernadett és Nikolett kore-
ografálta  és tanította be.  
A világbajnokság május 
8–10-én lesz a görögországi 
Kateriniben.  

A felnõtt disco kiscsoport

Pályázat támogatásra

Támogatásra fordítható pénzke-
ret a mindenkori éves költség-
vetésben kerül meghatározásra, 
amely nem tartalmazza a pálya-
fenntartási költségeket.

Pályázat célja: a városban 
működő sportszervezetek mun-
kájának, illetve sporteseményei-
nek, rendezvényeinek támoga-
tása. 

Pályázatot nyújthatnak be: Érd 
Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén működő, az egyesülési 
jogról szóló 1989. évi II. törvény 
alapján létrehozott és érdi szék-
hellyel nyilvántartásba vett sport-
egyesületek, sportvállalkozások, 
sportszövetségek, amelyek tevé-
kenységük révén megfelelnek a 
sportról és a sporttevékenység 
támogatásáról szóló 12/2007. (III. 
26.) számú rendeletben, valamint 
a sportkoncepcióban megfogal-
mazott feltételeknek, támogatási 
elveknek.

A pályázatnak tartalmaznia 
kell:

– a kérelmező pontos megne-
vezését, képviselőjének nevét, 
címét,

– a sportolók létszámát,
– a kérelmező előző évi 

működésének hitelesített, egy-
szerűsített pénzügyi beszámo-
lóját (mérlegét), sportszakmai 
adatait,

– a tárgyév tervezett költség-
vetését, versenynaptárát, éves 
programját,

– az illetékes bíróság nyilván-
tartásbavételt elrendelő jogerős 
végzésének másolatát,

– a kérelmező bankszámla-
számát, adószámát,

– az igényelt támogatás nagy-
ságát;

– a pályázati összeg szüksé-
gességének részletes szakmai 
indoklását, saját tervezett bevé-
teleket,

– egyéb támogatásokat.

Önkormányzati költségvetési 
támogatásban az a sportszerve-
zet részesülhet, amely (ameny-
nyiben volt ilyen) elszámolt 
az előző évben kapott támo-
gatással, és nincs lejárt köz-
tartozása, illetve köztartozását 
folyamatosan az előre meghatá-
rozott törlesztő részlettel telje-
síti, és ezt az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatal és a Vám- 
és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnoksága területileg ille-
tékes városi vagy megyei szer-
vezete által hatvan napnál nem 
régebben kiállított közokirattal 
igazolja.

A sportszervezet köteles 
éves pénzügyi tervet készíteni, 
megtervezni az önkormányza-
ti támogatás felhasználásának 
módját, mely összeg más célra 
nem használható fel.

A pályázathoz csatolni kell a 
pályázó szervezet alapító okira-
tát, a szervezet sportban elért 
eredményeit, a tagok számát 
és a sportban foglalkoztatottak 
számát. 

A támogatást igénylő szer-
vezet önkormányzati tulajdonú 
ingatlan használata esetén köte-
les az ingatlan fenntartásával és 
felújításával kapcsolatos költsé-
geket külön megnevezni és azt 
igazolni.

Támogatás csak szakosztá-
lyonkénti bontásban, feladat- 
meghatározással igényelhető.

Az előző évi mérlegben a 
városi támogatáson felül megje-
lenő saját egyéni bevétel képezi 
a tárgy évi városi támogatás 
20%-os alapját.

Önkormányzati költség-
vetési támogatás a követke-
zőkben meghatározott köve-
telmények teljesítése esetén 
igényelhető:

Az igénylő
a) Magyarországon bejegy-

zett nemzeti sportszövetségek, 
illetve területi szakszövetségek 
egyikének tagja  és/vagy az 
általuk kiírt versenyrendszer-
ben szerepel,

b) az általa használt – önkor-
mányzati tulajdonban és szer-
vezeti kezelésben lévő – sport-
létesítményeken, legfeljebb 
önköltséges térítés ellenében, 
alapvető sporteszközeik rendel-
kezésre bocsátásával biztosítja 
a lakosság tömegsportjának fel-
tételeit.

A pályázatot az önkormány-
zat által kibocsátott adatlap 
pontos kitöltésével és a mellék-
letek csatolásával kell a Sport- 
és Ifjúsági Bizottság címére, a 
Humánpolitikai Irodára leadni 
zárt

borítékban, 1 példányban.

A beérkezett pályázatokat az 
Önkormányzat Sport- és Ifjúsági 
Bizottsága véleményezi, és dönt 
a támogatás mértékéről.

A pályázatok benyújtási 
határideje: 2009. április  10. déli 
12 óra

Elbírálás: 30 napon belül

A pályázók a döntést követő-
en írásos értesítést kapnak.

A támogatásban részesí-
tett pályázók jegyzéke az Érdi 
Újságban közzétételre kerül.

Az elnyert támogatás célirá-
nyos felhasználása érdekében 
az önkormányzat szerződést 
köt a pályázókkal a 12/2007. 
(III.26.) számú rendelet, 2. sz. 
melléklet (Támogatási keret-
szerződés) szerint. A támogatás 
felhasználását, a program meg-
valósítását a szerződésben meg-
határozott módon ellenőrzi.

A sportszervezet a támoga-
tás összegének felhasználásáról 
legkésőbb 2010. év március 31-
ig köteles elszámolni és szak-
mai beszámolót készíteni. Az 
elszámolás és szakmai beszá-
moló elfogadásáról a bizottság 
dönt.

A támogatási szerződésben 
rögzített céltól eltérő felhaszná-
lás vagy a feladat teljesítésének 
elmaradása esetén a támogatás 
azonnal megszüntethető, illetve 
a támogatás összegét vissza kell 
fizetni.

A pályázattal kapcsola-
tos további felvilágosítást a 
Polgármesteri Hivatal sportrefe-
rense és a Humánpolitikai Iroda 
munkatársai adnak.

A pályázati űrlapok a 
Polgármesteri Hivatal Humán-
politikai Irodáján (Érd, Alsó u. 
3., 110. szoba) vehetők át, vagy 
letölthetők az érdi honlapról 
(www.erd.hu)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT 

SPORT- ÉS IFJÚSÁGI 
BIZOTTSÁGA

A Sport- és Ifjúsági Bizottság 
az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által adomá-
nyozható díjakról és kitünte-
tésekről szóló 19/1999. (VII. 
19.) ÖK. számú rendeletben 
foglaltakra tekintettel felhí-
vást tesz közzé az Érdi Sport 
Díjra.

A rendelet 10. § (1) bekez-
dése szerint Érdi Sport Díj ado-
mányozható a város érdekében 
kifejtett kiemelkedő sportmun-

káért vagy nemzetközi sporttel-
jesítményért azoknak a szemé-
lyeknek vagy csapatoknak, akik 
a mérhető teljesítmény mellett 
magatartásukkal is példaként 
állíthatók a város közössége 
elé.

A díj az Országos Sportnapon 
(2009. május) kerül átadásra.

A javaslatokat az Ön-
kormányzat Sport- és Ifjúsági 
Bizottsága véleményezi, és a 

Közgyűlés dönt a díjazott sze-
mélyéről.

A javaslatokat az 
Önkormányzat Sport- és 
Ifjúsági Bizottság címére, a 
Humánpolitikai Irodára kell 
benyújtani. (Érd, Alsó u. 3. II. 
em. 110.) 

A benyújtás határideje:  
2009. április 15. 

� Sport-�és�Ifjúsági�Bizottság���

A Sport- és Ifjúsági Bizottság a 
13/2009.(III.18.)SIB határozatá-
val döntött a 2009. évi
Sportszervezeti és sportegye-
sületi pályázati kiírásáról és 
közzétételérõl.
A pályázati felhívás az Érdi 
Újságban és az érdi honlapon 
jelenik meg.
A pályázati felhívás és a pályáza-
ti ûrlap átvehetõ a Polgármesteri 
Hivatal Humánpolitikai Irodáján 
(Érd, Alsó u. 3., 110. szoba), 
vagy letölthetõ az érdi honlapról 
(www.erd.hu).
A pályázat kiírásának ideje 
megegyezik a honlapon történõ 
megjelenés idõpontjával,
a benyújtás határideje pedig 
2009. április 10. déli 12 óra.

Felhívás az Érdi Sport Díjra

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Sport- és 
Ifjúsági Bizottsága a helyi sportról és sporttevékeny-
ség támogatásáról szóló 12/2007. (III. 26.) KGY. 
rendelet alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek 
és sportegyesületek támogatására elkülönített összeg 
elnyerésére, illetve célirányos felhasználására.

A disco kiscsoport: állnak, balról jobbra, elöl Simon Brigi, Langó Detti, 
Langó Niki, Mátyus Petra, Fekete Viki, hátul: Botos Tamás és Polk Merci.

Dobogón a felnõtt dances how 
páros: Botos Tamás és Langó 
Bernadett    


