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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. május 2-án az Emberi Erőforrások
Minisztériuma pályázati felhívására benyújtotta a „Hiszek Benned Sport Program I.
alprogramjának III. ütemének” tervezetét, amely 3 szabadidős program megvalósításának
tervezetét tartalmazta:
Programhoz igényelt
Sorszám
Program neve
Szervező neve
támogatás (Ft)
44. Gemenc Nagydíj
Szekszárdi Sportközpont
1.
5.700.000.
Kerékpárverseny
Nkft.
Ugri-Bugri Kangoo
2.
foglalkozás
FITT Lesz Sportegyesület
1.038.000.
gyermekeknek
3.

Fitt Fitness Nap

FITT Lesz Sportegyesület

1.451.000.

A benyújtott igény nyertes státuszáról 2018. október 19. napján értesült az Önkormányzat. A
tájékoztatóban foglaltak alapján az Önkormányzat 2018. november 6. napján megküldte a
Támogatási Szerződéshez szükséges aláírt mellékleteket. Az előzetesen beadott anyag
alapján az alábbi két program nyert támogatást, amely nem igényel önerőt az Önkormányzat
részéről.
Programhoz igényelt
Sorszám
Program neve
Szervező neve
támogatás (Ft)
Ugri-Bugri Kangoo
1.
FITT Lesz Sportegyesület
1.038.000.
foglalkozás gyermekeknek
2.

Fitt Fitness Nap

FITT Lesz Sportegyesület

1.451.000.

Ugri-Bugri Kangoo foglalkozás gyermekeknek
A FITT Lesz Sportegyesület keretein belül két szakképzett oktatója Kölyök Fitness és Gyerek
Kangoo foglalkozásokat tartana a mindennapos testnevelés keretein belül a szekszárdi
általános iskolák körében. Az egyesület más program keretein belül már együttműködött
mindennapos testnevelés megtartásában, azonban ott a célcsoport a középiskolás korosztály
volt.
Cél az, hogy olyan mozgásformát kínáljanak a gyermekeknek, ahol felszabadultan
sportolhatnak verseny és fellépési kényszer nélkül. A szakemberek sok szülővel találkoznak,
akik olyan mozgásformát keresnek gyermekiknek, ami nem jár versenyzési kényszerrel, vagy
esetleges fellépéssel különböző rendezvényeken. Fő cél a felszabadult szabadidős
sporttevékenység megismertetése a mozgás öröméért.
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FITT Fitness Nap
A FITT Fitness Nap 2019. január 26-án-án szombaton kerül megrendezésre a FITT Lesz
Sportegyesület szervezésével és a Szekszárdi Sportközpont közreműködésével és
támogatásával a Szekszárdi Baka István Általános Iskolában.
A rendezvény kimondottan szabadidős programot kínál a Dél-dunántúli régió lakossága
számára. Közel 500 fő részvételére számítanak a gyerek korosztálytól a nyugdíjas
korosztályig bezárólag. Az előző évek tapasztalata alapján egy-egy fellépő bevonzza a
közönséget. Mivel minél több embert szeretne az egyesület Szekszárdra invitálni a tavalyi
évhez hasonlóan környező városok kedvelt edzőit is felkérnék előadónak. (Paks, Bonyhád,
Tolna, Mohács, Bátaszék, Baja) Így biztosan több érdeklődőre számíthat a rendezvény.
Az alábbi széles kínálattal találkoznak az érdeklődők:
Jóga
Pilates
Aerobik foglalkozások
Spinning
Kangoo
Cross tréning

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.

Szekszárd, 2019. január 22.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2019. (I.31.) határozata a
„Hiszek Benned Sport Program I. alprogram III. ütemhez” kapcsolódó pályázati program
jóváhagyásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. jóváhagyja a „Hiszek Benned Sport Program I. alprogramjának III. ütemének”
vonatkozásában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott
pályázatot;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. jóváhagyja az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött Támogatási Szerződést;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a FITT Lesz
Sportegyesület között megkötött Támogatási Megállapodást.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566)
képviseli: Ács Rezső polgármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
másrészről a FITT Lesz Sportegyesület (székhely: 7100, Szekszárd, Béri B. Á. u. 33. 3/10.,
adószám: 18622540-1-17, bankszámlaszám: Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet
71900058-10044771, CIC regisztrációs szám1: 314.) képviseli: Asztalos Györgyné alelnök; Dr.
Gébert Márta alelnök, mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között alulírott napon
és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Támogató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 11/2019. (I.15.) határozatában foglaltak alapján Támogatottnak
a Hiszek Benned Sport Program I. alprogramjának 3. ütemének keretében a FITT
FITNESS NAP szabadidős sportnap szervezésére és lebonyolításra 1.451.000- Ft, azaz –
egymillió-négyszázötvenegyezer forint, valamint az Ugri-Bugri Kangoo foglalkozás
gyermekeknek program szervezésére és lebonyolításra 1.038.000- Ft, azaz – egymillióharmincnyolcezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a pályázati költségvetés
terhére.
Az elnyert támogatás teljes összege 2.489.000- Ft, azaz kétmilliónégyszáznyolcvankilencezer forint.
2. Támogatott a fenti összeget kizárólag az 1. pontban megnevezett célra használhatja fel.
Támogató a támogatási összeget jelen megállapodás aláírását követően átutalja
Támogatott számlájára.
3. Támogatott nyilatkozik, hogy Támogatóval szemben fennálló tartozása nincs, valamint
vállalja, hogy – amennyiben Támogatótól már részesült támogatásban - pénzügyi
beszámolót készít Támogató által korábban nyújtott támogatási megállapodásban
rögzített időpontig az összegek felhasználásáról.
4. Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatási összeget 2019. január 31-ig köteles
felhasználni és arról a felhasználástól számított 10 napon belül Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala felé elszámolni és igazolni, hogy a támogatási összeget az 1.
pontban megjelölt célra fordította.
5. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt
köteles Támogató számlaszámára az elszámolást követő 30 napon belül megfizetni.

1

A CIC regisztrációs számot szekszárdi székhelyű civil szervezetek támogatásakor kell a
támogatási megállapodásban feltüntetni az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.
§ 6. pontja szerint.
5
15elot

6. Felek rögzítik, hogy Támogatott pénzügyi elszámolása a támogatási céllal kapcsolatosan
felmerülő költségekről kiállított, Támogatott képviselője által hitelesített
számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal és számlaösszesítővel Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közpénzek felhasználásának
átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről
szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) mellékletét
képező elszámolólapon történik. Támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai
beszámolót mellékelni. Az elszámolólap jelen megállapodás mellékletét képezi.
7. Támogatott indokolt esetben (pl. betegség, elemi kár) kérheti az elszámolási határidő
meghosszabbítását vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú
hasznosítását. A kérelmet a Támogatóhoz legkésőbb az eredeti elszámolási határidő
lejártáig írásban kell benyújtani.
8. A támogatási megállapodás módosítására a Támogatott kérelmére, a szerződés 7.
pontjában meghatározott esetekben, írásban van lehetőség.
9. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a
következők szerint jelölik ki:
Támogató részéről:
Név: Kelemen Marianna
beruházási és műszaki ügyintéző
Tel.: 20/421 - 2929
E-mail: kelemen.mariann@szekszard.hu

Támogatott részéről:
Név: Dr. Gébert Márta
Tel.: 20/520-09-82
E-mail.: gebert.marta@gmail.com

10. Amennyiben jelen megállapodásban rögzített feltételekben – különösen a Támogatott
adataiban, a képviselő személyével vagy a támogatási cél megvalósításával kapcsolatosan
– változás következik be, köteles azt Támogatott írásban a tudomására jutástól számított
8 napon belül a Támogatónak bejelenteni.
11. Támogatott hozzájárul, hogy a támogatási összeg 1. pontban meghatározott célnak
megfelelő felhasználását Támogató az illetékes szerve útján ellenőrizze, ehhez a
szükséges feltételeket biztosítja.
12. Amennyiben Támogatott a támogatási összeget nem az 1. pontban meghatározott célnak
megfelelően használja fel, vagy jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének
nem tesz eleget, köteles a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét a
Támogató részére annak írásbeli felszólítására azonnali hatállyal visszafizetni. A
késedelmi kamatot a támogatás Támogatott részére történő átutalás napjától kell
számítani.
13. Támogató jogosult a támogatási megállapodás felmondására, illetve az attól történő
elállásra az alábbi esetekben:
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- jelen támogatási megállapodás hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül
a feladat teljesítése Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a
késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
- Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
- Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben
eltérő célra, vagy eltérő módon használja fel,
- Támogatott jelen szerződés szerinti pénzügyi elszámolási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget,
- Támogatott a támogatási szerződés megkötését követően beállott körülmény
folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,
- Támogatottal szemben a támogatási szerződés megkötését követően a
közpénzekből nyújtható támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben
(a
továbbiakban:
Közpénz
törvény)
meghatározott
összeférhetetlenség illetve érintettség merül fel.
14. A támogatási szerződés Támogató által történő felmondása, a támogatási szerződéstől
való elállás esetére a szerződés 12. pontjában foglalt jogkövetkezmények
alkalmazandóak.
15. Támogatott tudomásul veszi, hogy az eseti támogatási kérelmében, illetve a
pályázatában valótlan adatot szolgáltató, az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő,
illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb
támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
16. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek egyezően
kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi Támogató által
rendelkezésre bocsátott, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező, Támogatott
által kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat2.
17. Támogatott kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot a
pályázatához, illetve a támogatási kérelméhez csatolta.3
18. Támogatott tudomásul veszi, hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a
pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv
vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel
összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy Támogató köteles az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
meghatározott adatokat a honlapján közzétenni.

2

Csak a jogi személy Támogatottnak kell átláthatósági nyilatkozatot tennie, természetes személy Támogatott esetén ez a
pont törlendő.
3 Csak természetes személynek kell megtenni ezt a nyilatkozatot, jogi személy támogatott esetén ez a pont törlendő.
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19. Támogatott kijelenti, hogy a Közpénz törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség vele szemben nem áll fenn, illetve a Rendelet mellékletét képező
összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot kitöltötte, amely
jelen megállapodás mellékletét képezi.
20. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre, Felek a köztük felmerülő jogvita esetére
a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
21. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, a közpénzek
felhasználásának átláthatóságáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli források átadásáról és
átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet, továbbá a tárgyhoz kapcsolódó
egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
22. Jelen megállapodás 4 számozott oldalból áll, és 4 egymással mindenben teljesen
megegyező példányban készült, amelyből 3 eredeti példány a Támogatót, és 1 eredeti
példány a Támogatottat illeti meg.
Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Szekszárd, 2019. ................... hó ..... nap

Ács Rezső
polgármester

Asztalos Györgyné
alelnök

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TÁMOGATÓ

Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata
jegyző

Dr. Gébert Márta
alelnök

FITT Lesz Sportegyesület
TÁMOGATOTT

Dátum

Aláírás
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Mellékletek:
1. számú melléklet: 23/2018. (I.25.) számú Közgyűlési határozat
2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
3. számú melléklet: Összeférhetetlenségi illetve érintettségi nyilatkozat
4. számú melléklet: Elszámolólap
5. számú melléklet: Költségvetés
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