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Ezúttal az évek óta bajno-
ki címről álmodó újbudaiak 
voltak az Érdi VSE vendégei, 
akik a bajnoki tabella negye-
dik helyét foglalták el a forduló 
előtt. A mérkőzés jelentőségét 
az adta, hogy hazai győzelem 
esetén az egyik riválisát a baj-
noki címért folyó versenyben 
leszakíthatja a hazai csapat, míg 
esetleges vereségével szorosab-
bá válna az élmezőny.

Hazai támadásokkal kezdő-
dött a mérkőzés, és az első hely-
zet is, a 10. percben hazaiak előtt 
adódott, de Horváth S. kiszorított 
helyzetből az oldalhálóba lőtte 
a labdát. A vendégek helyzetére 
sem kellett sokat várni, mivel 
a következő percben egy gyors 
támadást követően a kapu elé 
kerültek, de elpasszolták magu-
kat. Kiegyenlített erők küzdelme 
folyt a pályán, amelyből a hazai 
csapat egy nagyszerû egyéni 
teljesítmény után megszerezte 
a vezetést. A 16. percben Ivacs 
nagyszerûen futott el a bal 
oldalon, többször megforgatta 
védőjét, majd átívelte a labdát 
az érkező Mészáros elé, aki a 
kapuba fejelte. 1-0. A vezető gól 
után a hazai csapat biztonsági 
játékra rendezkedett be, átadva 
a kezdeményezést a vendégek-
nek, de labdaszerzés után gyors 
kontrákkal veszélyeztetett. 

A megnyugtató második gól 
is megszületett még az első 
félidőben. A 34. percben egy 
szögletből beívelt labdát Aradi 
fejjel továbbított Horváth S. felé, 
aki ugyancsak fejjel juttatta a 
kapuba. 2-0. A vendégcsapat 
továbbra sem találta ellenszerét 
a hazaiak zárt védekezésének, 
így mezőnyben hiába birtokol-
ták többet a labdát, gólhelyze-
tet nem tudtak kialakítani, míg 
a hazaiaknak a kétgólos előny 
birtokában már nem volt sürgős 
a támadások erőltetése.

A második félidőre sem vál-
tott taktikát az érdi csapat. 
Biztonságos védekezés mellett 
gyors ellentámadásokra építet-
tek, míg a vendégek távoli lövé-
sekkel kísérleteztek, amelyek 
nem jelentettek veszélyt az érdi 
kapura. A félidő közepén rit-
must váltott a hazai csapat. Két 
gyors kontratámadás után két 
helyzet is adódott a listavezető 
előtt. Előbb Skita fejesét védte 
bravúrral a vendég kapus, majd 
Horváth L. emelése alig ment 
el a kapu felett. A 77. percben 
aztán Ivacs indította a félpályánál 
lévő Skita T.-t. A csatár lefutotta 
védőjét, lapos lövése felgyor-
sult a vizes füvön, és a kapus 
hasa alatt jutott a hálóba. 3-0. 
Ezzel a góllal el is dőlt a mér-
kőzés. A vendégcsapatnak csak 
szépségtapaszt jelentett, hogy 
a 89. percben jogosan megítélt 
11-esből Kun G. szépített az ered-
ményen.

Fontos mérkőzést, jó játékkal 
nyert meg a hazai csapat, ezzel 
meghiusítva egyik riválisának 
bajnoki álmait. A két csapat 
játéka méltó volt a táblázatban 
elfoglalt helyéhez. A mérkőzés 
színvonala és a küzdelem is 
méltán vívta ki a szurkolók elis-
merését.

 
Érdi VSE – Újbuda KFT 
3-1 (2-0)
Érd, 200 néző
Vezette: Szücs László
Érd: Kertész F. – Ország P., 
(Füzy M.), Jakab Á., Aradi Cs., 
Riba D. – Mészáros T., Horváth 
S., Havrán G. (Megyeri R.), 
Flórián Á., (Horváth L.), Ivacs 
G. – Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Mészáros T., 
Horváth S., Skita T.
Sárga lap: Flórián Á., Havrán 
G., Aradi Cs., Füzy M.
Jó: az egész CSAPAT dicséretet 
érdemel!

 
A hazai csapat edzője a 

nagyszerû teljesítményt és a jó 
játékot emelte ki, a vendégcsa-
pat edzője pedig a számukra 
csalódást hozó eredmény után 
nem vállalta a nyilatkozatot, 
így a csapat egyik meghatározó 
játékosa állt rendelkezésünkre.

Miskovicz Bálint (Érd): 
– Nagy taktikai harc volt, és 

ebből mi jöttünk ki győztesen. 
Hatalmas szívvel és lelkesedés-
sel játszott a csapat, amely jó 
játékkal párosult. Nagyszerû 
teljesítmények voltak a mai 
mérkőzésen és igazi „csapatot” 
alkotott az Érdi VSE. Nagyon 
nehéz mérkőzések várnak még 
ránk, de ha így teljesítünk, 
nincs félnivalónk. Dolgozunk 
tovább, és készülünk a követke-
ző feladatokra.

Csillag Krisztián (Újbuda):
– Először is szeretnék gratu-

lálni ellenfelünknek a győzelem-
hez. Mi három pontért jöttünk 
Érdre, szerettük volna megnyer-
ni a bajnokságot. Sajnáljuk a 
vereséget, több volt a játékunk-
ban. Az Érd nagyon taktikus 
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Nagyszerû gyõzelem a rivális ellen

A második gól szerzõjét köszöntik az érdi játékosok
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Pályázati felhívás
Sport és Ifjúsági Keretre
Érd Megyei Jogú Város Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) 
önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek 
részére.
A Sport és Ifjúsági Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
a)  Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló sportrendezvények szervezése vagy azok-

hoz való aktív kapcsolódás,
b)  ifjúsági és gyermeksportrendezvények szervezése, versenyeken való részvétel,
c)  szorgalmi időszakon kívüli programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.)
d)  gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, azokon való részvétel,
e)  fogyatékkal élők részére szervezett sport és szabadidős rendezvények megtartása
A pályáztatás rendje:
A program megvalósításának határideje a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 év, a pályázat szakmai és pénzügyi beszámolójának határ-
ideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap. Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.
Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.
A benyújtási határidőt követően beérkezett/postára adott pályázat érvénytelen.
A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és a kötelező mellékletek hiánya esetén érvénytelen.  Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
A benyújtás módja:
A pályázatot csak személyesen lehet benyújtani  a Polgármesteri Hivatal  Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó u. 3., fszt.), egy példányban, zárt 
borítékban.
A benyújtás határideje: az Érdi Honlapon való megjelenést követő 30. nap.
Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet úgy, hogy ugyanazon civil szerve-
zetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés 
másolatát, az alapszabályt és az alapító okiratot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.
Az adatlap a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (Alsó u. 1., I. em.128-as szoba) vehető át, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról. 
A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása:
A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600 000 Ft lehet.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.
Aki az elmúlt három évben igényelt támogatással nem számolt el, kizárta magát a pályázatból. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat 
támogatási szerződést köt.
A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon köteles elszámolni, illetve a 
megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, mely benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. 
nap. A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil 
szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a felhasználásról nem 
számol el, a támogatás összegét vissza kell fizetni. A döntésről valamennyi pályázót írásban értesítjük.
 Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága a 
helyi sportról és sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III. 26.) önkormányzati 
rendelet alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek és sportegyesületek támogatására 
elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására.
Támogatásra fordítható pénzkeret a mindenkori éves költségvetésben kerül meghatározás-
ra, amely nem tartalmazza a pályafenntartási költségeket.
Pályázat célja: a városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményei-
nek, rendezvényeinek támogatása. 
Pályázatot nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, és érdi székhellyel nyil-
vántartásba vett sportegyesületek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról 
és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III. 26.) önkormányzati rendeletben, 
valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek.
A benyújtott 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 szakmai indoklását, saját tervezett 

bevételeket,
•  egyéb támogatásokat,
•  a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásá-

ról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.
Önkormányzati költségvetési támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely (ameny-
nyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a helyi önkor-
mányzati adóhatóság, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó lejárt 
köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő részlettel 
teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított, hatvan napnál nem 
régebbi közokirattal vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 
30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia.
A sportegyesület köteles éves pénzügyi tervet készíteni, megtervezni az önkormányzati 
támogatás felhasználásának módját, mely összeg más célra nem használható fel.
A pályázathoz csatolni kell a pályázó egyesület  alapszabályát, a  sportban elért eredménye-
it, a tagok számát és a sportban foglalkoztatottak számát. 

A támogatást igénylő egyesület önkormányzati tulajdonú ingatlan használata esetén köte-
les az ingatlan fenntartásával és felújításával kapcsolatos költségeket külön megnevezni 
és azt igazolni.
Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, feladat meghatározással igényelhető.
Az előző évi mérlegben a városi támogatáson felül megjelenő saját egyéni bevétel képezi a 
tárgy évi városi támogatás 20%-os alapját.
Önkormányzati költségvetési támogatás a következőkben meghatározott követelmények 
teljesítése esetén igényelhető:

Az igénylő
a)  Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja  és  az általuk 

szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet az adott nemzeti sportszövetség által 
kiállított igazolással bizonyít;

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

Előnyt élvez az a pályázó, aki rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, tömegsport 
rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.
A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek 
csatolásával kell a Sport,  Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság címére zárt borítékban az 
Ügyfélszolgálaton  leadni.
A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Sport,  Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága véle-
ményezi és dönt a támogatás mértékéről.
A pályázatok benyújtási határideje: 2012. április 13. déli 12 óra
Elbírálás: 30 napon belül
A pályázók a döntést követően írásos értesítést kapnak.
A támogatásban részesített pályázók jegyzéke az Érdi Újságban és az Önkormányzat hon-
lapján közzétételre kerül.
Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az Önkormányzat  a pályázókkal 
támogatási szerződést köt. A támogatás felhasználását és a program megvalósítását az 
Önkormányzat a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi.
A sportegyesület  a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő 
év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és 
szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás 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 sportreferensénél (Érd, Alsó u. 1. I. em. 128.)  
vehetők át, vagy letölthetők az érdi honlapról (www.erd.hu).

volt, nem engedte kibontakozni 
a játékunkat. A dobogóról azon-
ban még nem mondunk le, sze-
retnénk legalább érmes helyen 
végezni.

A következő fordulóban ápri-
lis 14-én, szombaton fél ötkor 
Törökbálinton vendégeskedik 
az Érdi VSE, majd április 21-én, 
ugyancsak szombaton öt órakor 
ismét egy fontos rangadó vár a 
hazai csapatra: az ESMTK érke-
zik az Ercsi úti pályára.

 Harmat Jenő


