
Érdi Újság20 XX. évfolyam, 2010. április 8.

Felhívás az Érdi  
Sport Díjra
A Sport- és Ifjúsági Bizottság az Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
adományozható díjakról és kitünteté-
sekről szóló 19/1999. (VII. 19.) ÖK ren-
deletben foglaltakra tekintettel felhívást 
tesz közzé az Érdi Sport Díjra.

A rendelet 10. § (1) bekezdése szerint 
Érdi Sport Díj adományozható a város 
érdekében kifejtett kiemelkedő sport-
munkáért vagy nemzetközi sporttel-
jesítményért azoknak a személyeknek 
vagy csapatoknak, akik a mérhető tel-
jesítmény mellett magatartásukkal is 
példaként állíthatók a város közössége 
elé.

A díj, a megszokottól eltérően, ebben 
az évben Érd Megyei Jogú Város június 
havi közgyűlésén kerül átadásra.

A javaslatokat az Önkormányzat Sport 
és Ifjúsági Bizottsága véleményezi és a 
közgyűlés dönt a díjazott személyéről.

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

A benyújtás határideje: 2010. április 
23., péntek 12 óra 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Sport és Ifjúsági Bizottsága

Nem várt módon indult az érdi 
kézilabdázó hölgyek fõvárosiak 
elleni szereplése: az elsõ perc-
ben ugyanis két gyors góllal 
vezetést szerzett az angyalföl-
di csapat. Ekkor úgy nézett ki, 
szenvedõs mérkõzés lesz. Nem 
így történt, az érdiek gyorsan 
felvették a játék ritmusát és 
fordítottak, tíz perc után pedig 
már magabiztos vezetés alakult 
ki (11-5). Ragyogóan ment a 
csapatnak, egyszerûen henge-
reltek. Szebbnél szebb megol-
dásokkal örvendeztette meg a 
közönséget Pilmayer Márta, 
Balog Beáta meg egyszerûen 
mindent belõtt. Õri Cecíliára 
pedig nem is könnyû szavakat 
találni: látványos megoldásokat 
választott, mindig üresen volt 
és könyörtelenül értékesítette a 
ziccereket, ráadásul elõfordult, 
hogy jobb szélre keveredve 
is betalált. Szrnka Hortenzia 
dobott gólt 13 méterrõl is, a két 
Krisztina, Gyetván és Sidó pedig 
szó szerint utolérhetetlennek 
bizonyult. 

A küzdelem tulajdonképpen 
már a félidõben eldõlt (26-14), 
így aztán jöhettek a cserék szép 

számmal, de ezúttal õk is bizo-
nyítani tudták, miért lehetnek 
hasznos tagjai, a bajnokság 
megnyerése felé nagy léptekkel 
haladó érdi gárdának. 

Az eredménybõl, a 18 gólos 
különbségbõl kiolvashatóan 
nem volt egy súlycsoportban a 
két csapat. 

ÉTV-Érdi VSE–Vasas-ASI 
47-29 (26-14) 
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 nézõ 
Játékvezetõk: Szécsi Mihály, 
Szõke István
Versenybíró: Szloska Ernõ
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck 
Réka, Török Petra 2, Szrnka 
Hortenzia 6 (1), Sidó Krisztina, 
Gálhidi Zsuzsanna 5, Balog 
Beáta 6, Õri Cecília 12, László 
Barbara 2, Gyetván Krisztina 5, 
Pilmayer Márta 7, Pádár Margó 
2, Németh Helga.
Hétméteresek: 1/1.
Kiállítások: 2 perc.

A tabellán ezzel négy pont az 
érdiek elõnye a második helyen 
álló Gyõri Audi ETO KC II., és 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a helyi sportról és 
sporttevékenység támogatá-
sáról szóló 12/2007. (III. 26.) 
KGY. rendelet alapján pályáza-
tot hirdet a sportszervezetek és 
sportegyesületek támogatására 
elkülönített összeg elnyerésére, 
illetve célirányos felhasználá-
sára.

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

Pályázat célja: a városban 
működő sportszervezetek mun-
kájának, sporteseményeinek, ren-
dezvényeinek támogatása. 

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 tartal-
maznia kell:

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

– a sportolók létszámát,
– a kérelmező előző évi műkö-

désének hitelesített, egyszerűsí-
tett pénzügyi beszámolóját (mér-
legét), sportszakmai adatait,

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

– az illetékes bíróság nyilván-
tartásba vételt elrendelő jogerős 
végzésének másolatát,

– a kérelmező bankszámlaszá-
mát, adószámát,

– a kért támogatás nagyságát;
– a pályázati összeg szükséges-

ségének részletes szakmai indok-

lását, saját tervezett bevételeket,
– egyéb támogatásokat.
Önkormányzati költségvetési 

támogatásban az a sportszerve-
zet részesülhet, amely (ameny-
nyiben volt ilyen) elszámolt az 
előző évben kapott támogatással, 
és nincs lejárt köztartozása, illet-
ve köztartozását folyamatosan 
az előre meghatározott törlesztő 
részlettel teljesíti, és ezt az APEH 
és a VPOP területileg illetékes 
városi vagy megyei szervezete 
által hatvan napnál nem régebben 
kiállított közokirattal, valamint 
azt, hogy a város felé nincs köz-
tartozása, Érd MJV Adócsoportja 
által kiállított irattal igazolja.

A sportszervezet köteles éves 
pénzügyi tervet készíteni, meg-
tervezni az önkormányzati támo-
gatás felhasználásának módját, 
mely összeg más célra nem hasz-
nálható fel.

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

A támogatást igénylő szervezet 
önkormányzati tulajdonú ingat-
lan használata esetén köteles az 
ingatlan fenntartásával, felújításá-
val kapcsolatos költségeket külön 
megnevezni és azt igazolni.

Támogatás csak szakosztályon-
kénti bontásban, feladatmeghatá-
rozással igényelhető.

Az előző évi mérlegben a váro-
si támogatáson felül megjelenő 
saját egyéni bevétel képezi a tárgy 
évi városi támogatás 20 százalé-
kos alapját.

Önkormányzati költségvetési 
támogatás a következőkben meg-
határozott követelmények teljesí-
tése esetén igényelhető:

Az igénylő
a) Magyarországon bejegyzett 

nemzeti sportszövetségek, illetve 
területi szakszövetségek egyiké-
nek tagja és/vagy az általuk kiírt 
versenyrendszerben szerepel,

b) az általa használt – önkor-
mányzati tulajdonban és szerve-
zeti kezelésben lévő – sportléte-
sítményeken, legfeljebb önkölt-

séges térítés ellenében, alapvető 
sporteszközeik rendelkezésre 
bocsátásával biztosítja a lakosság 
tömegsportjának feltételeit.

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 határ-
ideje: 2010. április 16. déli 12 óra

Elbírálás: 30 napon belül
A pályázók a döntést követően 

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 keretszerződés) sze-
rint. A támogatás felhasználását, 
a program megvalósítását a szer-
ződésben meghatározott módon 
ellenőrzi.

A sportszervezet a támogatás 
összegének felhasználásáról leg-
később 2011. év március 15-ig 
köteles elszámolni és szakmai 
beszámolót készíteni. Az elszá-
molás és szakmai beszámoló 
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 Pol-
gármesteri Hivatal Humán-
politikai Irodáján (Érd, Alsó u. 
3. 110. szoba) vehetők át, vagy 
letölthetők az érdi önkormányza-
ti honlapról (www.erd.hu).

ÉTV-Érdi VSE – Vasas-ASI 47-29 (26-14)   

Könnyû gyõzelem
öt pont a harmadik Szekszárd 
elõtt.

Az ifjúsági csapat mérkõzésén:  
ÉTV-Érdi VSE–Vasas-ASI:  
31-27 (14-13)

A fiatalok meccsén két 
egyenlõ játékerõt képviselõ 
csapat találkozott. Az elsõ 
félidõben nem alakult ki nagy 
különbség, felváltva estek 
a gólok. Gyakorlatilag László 
Barbara vitte hátán a csapatot, 
aki végeredményben tíz góllal 
járult hozzá a gyõzelemhez. 
Zsinórban három gólt elérve lett 
egygólos érdi elõny a félidõre. 
A második játékrészben az 
52. perc hozott fordulópontot: 
ekkor még döntetlenre álltak a 
felek, ezt követõen aztán újabb 
3-0-s érdi sorozat következett, 
és erre már nem tudott válaszol-
ni a Vasas. Változatosan, sok 
variációt felvonultatva játszott 
támadásban az érdi csapat, és 
ezzel a gyõzelemmel egy pont-
ra megközelítették a jelenleg 2. 
helyezett Szekszárdot. 

Április 11-én, vasárnap 
Szombathelyen játszik a felnõtt 
csapat a helyi ESE ellen délután 
négyórai kezdettel. Az ifjúságiak 
mérkõzése 14 órakor kezdõdik 
ugyanitt. Mindkét mérkõzés 
helyszíne az egyetemi sport-
csarnok, Károly G. tér 4.

Õri Cecília látványos megoldásokat választott, és 12 góljával segítette a 
csapat gyõzelmét

Múlt héten birtokba vették a 
gyerekek az Aradi utcai bölcső-
de újonnan épített szárnyát, 
így megkezdődhetett a régi 
épületrész felújítása is. 

Az önkormányzat által finan-
szírozott bővítési, átalakítási 
munkálatok októberben kez-
dődtek, és május végére vár-
hatóan átadják az egész létesít-
ményt – tudtuk meg Oravszki 
Ibolyától, a bölcsőde vezető-
jétől. 

– Az új szárnyban két egy-
ség – azaz négy csoportszo-
ba és a mellékhelyiségek –, 
illetve egy olyan terem kapott 
helyet, ahol valamilyen szol-
gáltatást, például játszóházat, 

mûködtethetünk. A régi épület-
részt az új mintájára alakítják 
át, tehát nem hagyják meg az 

eredeti beosztást. Így az épít-
kezés befejezése után legalább 
száz kisgyerek járhat majd ide, 
míg ma alig több mint hetven 
– fûzte hozzá Oravszki Ibolya. 

Az új, tágas szobák már meg-
teltek játékokkal. A világos, 
kellemes helyiségek, a mos-
dók gyerekbarát és modern 
felszerelése főleg azoknak 
szembetûnő, akik ismerték a 
régi, igen rossz állapotú böl-
csődét is. Pár hónap múlva, 
mire megújul a régi szárny, 
semmi nem fog emlékeztetni 
arra, hogy itt valaha egy annyi-
ra lerobbant épület állt, hogy 
az ÁNTSZ a bezárását is kilá-
tásba helyezte. Á. K.

Átadták a bölcsõde új szárnyát

„Szia anyu! Már az új szobából 
hívlak...”
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