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Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Sport, Ifjúsági és 
Közrendvédelmi Bizottsága a helyi sportról és sport
tevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III. 26.) 
önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a 
sportszervezetek és sportegyesületek támogatására 
elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos fel
használására.
A támogatásra fordítható pénzkeret a mindenkori éves 
költségvetésben kerül meghatározásra, amely nem 
tartalmazza a pályafenntartási költségeket.
A pályázat célja: a városban működő sportszervezetek 
munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvé
nyeinek támogatása. 
Pályázatot nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város köz
igazgatási területén működő, az egyesülési jogról szóló 
1989. évi II. törvény alapján létrehozott és érdi szék
hellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek, sport
vállalkozások és szövetségek, amelyek tevékenységük 
révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység 
támogatásáról szóló 12/2007. (III. 26.) önkormányzati 
rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogal
mazott feltételeknek, támogatási elveknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•  a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének 

nevét, címét,
•  a sportolók létszámát,
•  a kérelmező előző évi működésének hitelesített, 

egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét),  
sportszakmai adatait,

•  a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, 
éves programját,

•  az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő 
jogerős végzésének másolatát,

•  a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát,
•  az igényelt támogatás nagyságát,
•  a pályázati összeg szükségességének részletes szak

mai indoklását, a saját tervezett bevételeket,
•  egyéb támogatásokat.

Önkormányzati költségvetési támogatásban az a 
sportszervezet részesülhet, amely (amennyiben volt 
ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, 
és nincs lejárt köztartozása, illetve köztartozását folya
matosan, az előre meghatározott törlesztőrészlettel 
teljesíti, és ezt az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
és a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
területileg illetékes városi vagy megyei szervezete által 
hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal, 
valamint azt, hogy a város felé nincs köztartozása, Érd 
MJV Adócsoportja által kiállított irattal igazolja.
A sportszervezet köteles éves pénzügyi tervet készí
teni, megtervezni az önkormányzati támogatás fel
használásának módját, mely összeg más célra nem 
használható fel.
A pályázathoz csatolni kell a pályázó szervezet alapító 
okiratát, a szervezet sportban elért eredményeit, a 
tagok számát és a sportban foglalkoztatottak számát. 

A támogatást igénylő szervezet önkormányzati tulaj
donú ingatlan használata esetén köteles az ingatlan 
fenntartásával és felújításával kapcsolatos költségeket 
külön megnevezni és azt igazolni.
Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, fel
adatmeghatározással igényelhető.
Az előző évi mérlegben a városi támogatáson felül 
megjelenő saját egyéni bevétel képezi a tárgyévi városi 
támogatás 20%os alapját.
Önkormányzati költségvetési támogatás a következők
ben meghatározott követelmények teljesítése esetén 
igényelhető:
Az igénylő
a)  Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövet

ségek, illetve területi szakszövetségek egyikének 
tagja,  és/vagy  az általuk kiírt versenyrendszerben 
szerepel,

b)  az általa használt – önkormányzati tulajdonban 
és szervezeti kezelésben lévő – sportlétesítmé
nyeken, legfeljebb önköltséges térítés ellenében, 
alapvető sporteszközei rendelkezésre bocsátásával 
biztosítja a lakosság tömegsportjának feltételeit.

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap 
pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a 
Sport,  Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság címére, a 
Humán Irodára (Alsó u. 3., I. 108as szoba) leadni zárt 
borítékban, 1 példányban.
A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Sport,  
Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága véleményezi, és 
dönt a támogatás mértékéről.

A pályázatok benyújtási határideje: 
2011. április 15., déli 12 óra

Elbírálás: 30 napon belül.
A pályázók a döntést követően írásos értesítést kap
nak.
A támogatásban részesített pályázók jegyzéke az Érdi 
Újságban közzétételre kerül.
Az elnyert támogatás célirányos felhasználása 
érdekében az önkormányzat szerződést köt a pályázók
kal a 12/2007. (III. 26.) önkormányzati rendelet, 2. sz. 
melléklet (Támogatási szerződés) szerint. A támogatás 
felhasználását, a program megvalósítását a szerződés
ben meghatározott módon ellenőrzi.
A sportszervezet a támogatás összegének felhasználá
sáról legkésőbb 2012. év március 15ig köteles elszá
molni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás 
és szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő fel
használás vagy a feladat teljesítésének elmaradása 
esetén a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a 
támogatás összegét vissza kell fizetni.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a 
Polgármesteri Hivatal sportreferense ad.
A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Humán 
Irodáján (Érd, Alsó u. 3., 108. szoba) vehetők át, vagy 
letölthetők az érdi honlapról (www.erd.hu).

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Sport, Ifjúsági  és Közrendvédelmi Bizottság  

Kedves hangulatú ünnepségre került sor az elmúlt héten a 
Polgárok Házában. Az önkormányzat közgyûlése előtt kapta 
meg Érd a Birkózás Városa kitüntető címet. Az erről szóló 
dokumentumot, a díszes oklevelet dr. Hegedüs Csaba olim-
piai bajnok, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke nyújtotta át  
T. Mészáros Andrásnak, a város polgármesterének.

A kitüntető cím átadását követően beszélgettünk Hegedûs 
Csabával, a magyar sport 100. olimpiai aranyérmét nyerő, egy-
kori kiváló sportemberrel.

– Ahogy hallom, sûrû a programja, hiszen ma még ,,elug-
rik” Szombathelyre is. Feltételezhetően oda is birkózásügyben 
megy.

– Ez szinte természetes, mert ahogy évtizedek óta, manapság 
is ez a sportág tölti ki a napjaimat. A szombathelyi látogatásra 
azért kerül sor, mert augusztusban ebben a városban rendez-
zük meg a kadet-világbajnokságot, ezt készítjük elő.

– Ez a mondata akár Érdre is érvényes lehet, mert a Birkózás 
Városának megválasztott település sportolói is készülnek erre 
a versenyre. Odaérhetnek közülük néhányan a szombathelyi 
szőnyegre?

– Végleges csapat még nincs, de ahogy ismerem az itt folyó 
szakmai munkát, biztosra veszem, hogy lesz érdi legény is a 
magyar csapatban.

– Az ünnepségen szerényen a háttérbe húzódott Tar Mihály, a 
helyi klub vezetőedzője, pedig ő a sikerek egyik fő kovácsa.

– Nevezhetjük Misit edzőnek, sikerkovácsnak, mindenes-
nek, s aggathatunk rá egyéb szép jelzőket is, mert ha valaki 

hihetetlenül sokat tett és tesz a magyar birkózósportért, az 
ő. Ahogy mondani szokták, ilyen emberből kellene száz 
meg ezer, s akkor még szebb eredményei lennének a sport-
ágnak.

– Visszatérve az elnöki „küldetéshez”: járja az országot, a 
nagyvárosokat, a falvakat, s a szövetség nevében a Birkózás 
Városa címmel ismeri el azt a munkát, amit a sportágért tettek 
az adott településen.

– Valamennyi díjátadás élménnyel ér fel, már csak azért is, 
mert a szövetségünk vissza tud adni valamit azoknak az egye-
sületeknek, amelyek sokat tesznek a sportágért.

– Tudom, ez az elismerés nem jár pénzzel. Hallottam viszont 
arról, hogy nem egy kitüntetett város önkormányzata kézzel-
foghatóvá is tette az elismerést…

– Jelenleg már húsznál több ,,birkózóvárosunk” van, s több 
település is örülhetett annak, hogy vagy az önkormányzat, 
vagy a sportág helyi támogatója a zsebébe nyúlt, s az erkölcsi 
elismerést alátámasztotta anyagival is. Kazincbarcikán például 
hárommillió forintot adott egy szponzor, amikor megtudta, 
hogy elismerést kapott a szakosztály. Tiszecsegén pedig az 
önkormányzat tett le egymilliót, hogy úgy mondjam, a birkó-
zószőnyegre. Kellenek ezek a forintok, mert azokból, tudjuk, 
soha nincs elég.

– Az elismerések szinte hetente követik egymást. Minek 
köszönhető, hogy a sportág ennyire az emberek között él?

– Ez kézenfekvő. A szövetségben mindenki azért dolgozik, 
hogy sikeres, a sport felé forduló, egészséges generáció nőjön 
fel, s ilyen képviselje a sportágat a hazai és a nemzetközi 
versenyeken. Tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk kell 
menni, nekünk kell biztosítani az erőnkhöz mérten a legjobb 
lehetőségeket. Áprilisban Szigetvár is csatlakozik a Birkózás 
Városaihoz. A szövetségünk az idén ünnepli fennállásának 
kilencvenedik évfordulóját. Ez idő alatt a magyar birkózók 
19 olimpiai, 55 Európa- és 25 világbajnoki címet nyertek. Ez 
éppen 99, ami azt jelenti, hogy az idén minden bizonnyal arra 
is büszkék lehetünk, hogy megnyerjük a századikat. Ebből az 
alkalomból 90 év – 100 arany elnevezéssel indítunk útjára egy 
akciót, amely ismét közelebb hozza az emberekhez, a jövő 
bajnokaihoz a sportágat.

– A héten Dortmundban rendeznek Európa-bajnokságot. 
Lehet, hogy a hét közepére, mire e sorok megjelennek, már 
meglesz a jubileumi arany is?

– Erre csak igennel válaszolhat az az ember, aki azt szeretné, 
hogy mindenki mindig szőnyegen legyen…

 Róth Ferenc

Érd is megkapta a Birkózás Városa kitüntetõ címet

A szövetség elnöke azt szeretné: 
minél többen legyenek a szõnyegen

Dr. Hegedûs Csaba és T. Mészáros András a díszes oklevéllel

sport


