
 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet  

2020. évi költségvetésében biztosított forrásból sportcélú támogatás elnyerésére 

 

1. Pályázni lehet a 2020. január 1. és december 31. között megvalósuló célra: 

1.1. Önálló jogi személyiséggel rendelkező sportegyesület, sportvállalkozás működésének 

támogatása, kiemelt figyelemmel az utánpótlás-nevelésre és Cegléd hírnevének öregbítésére, 

1.2. Sportesemények, sportrendezvények támogatása, kiemelkedő sportteljesítmények 

elismerése, világversenyekre való felkészülés támogatása, 

1.3. Az 1.1-1.2. célok megvalósítására más szervek által kiírt pályázaton való részvétel pályázati 

önrészére 

 

2. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 

2.1. ha a pályázati támogatás a városban hagyományosan, és az adott évben megrendezésre 

kerülő kiemelkedő városi, országos vagy nemzetközi sporteseményeken való aktív szerepvállalásra 

kerül felhasználása; 

2.2. ha a pályázó sportszervet a szövetségi versenyrendszerben saját jogon, vagy együttműködési 

megállapodás keretében minimum 150 fős igazolt sportolói létszámmal rendelkezik. 

 

3. A támogatás mértékének meghatározására a következő kritériumok figyelembe vételével kerül sor: 

3.1. hagyomány 

3.2. igazolt utánpótlás sportolók száma 

3.3. versenyeztetett utánpótlás csapatok száma 

3.4. az utánpótlás-nevelési rendszer felépítettsége (kidolgozottsága) 

3.5. felnőtt korosztályban versenyeztetett csapat bajnoki osztálya 

3.6. eredményesség hazai és nemzetközi szinten, országos rangsor 

3.7. a sportszervezet által foglalkoztatottak száma (alkalmazottak, mennyi munkahelyet teremt a 

városban), edzői képesítések 

3.8. a sportág-fejlesztési célok megléte és megalapozottsága 

3.9. szövetségi támogatás mértéke 

3.10. működésre jóváhagyott előző évi TAO támogatási keret, amelybe az alábbi tételek 

tartoznak: 

3.10.1. versenyeztetéssel összefüggő költségek 

3.10.2. személyi jellegű kiadások  

3.10.3. ingatlant nem érintő tárgyi eszköz kiadások 

3.10.4. létesítmény-bérleti díj  

3.10.5. létesítmény üzemeltetési költség 

3.10.6. sportfelszerelések költsége 

3.10.7. képzési költségek 

3.11. mérkőzés, vagy verseny népszerűsége, nézői látogatottság 

3.12. média érdeklődés 

 

4. Pályázati befogadásból kizárásra kerül az, aki korábbi önkormányzati támogatással határidőben 

nem számolt el, és azt legkésőbb jelen pályázat benyújtásának határidejéig nem pótolja vagy a kapott 

támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel 

 

5. Pályázatot nyújthat be: 

5.1. ceglédi székhelyű, vagy sporttevékenységüket Cegléden végző 

5.1.1. sportegyesületek, sportvállalkozások, 

5.1.2. kivéve azon szervezetek, melyek az adott évben a megpályázott célra a költségvetésről 

szóló önkormányzati rendelet alapján egyéb támogatásban, juttatásban részesülnek. 

5.2. A pályázó adott évben csak egy pályázatot jogosult benyújtani! 

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 14. (kedd) 16:00 óra.  



 

7. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell: 

7.1 a pályázati cél részletes leírását, megvalósításának naptári időpontját, figyelembe véve az 

elbírálási szempontokat; 

7.2. a kitöltött pályázati adatlapot; 

7.3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

7.3.1. köztartozása nincs; 

7.3.2. nem tartozik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény hatálya alá; 

7.3.3. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; 

7.3.4. gazdasági társaság esetén a hatályos cégkivonatot 

7.3.5. civil szervezet esetén a nyilvántartásbavételt igazoló bírósági végzést és alapszabály 

másolatát 

 

8. Pályázati benyújtási határidőn (6. pont) túl a pályázat beadása és a hiánypótlás kizárt. A pályázatot 

a Képviselő-testület érvényteleníti, amennyibe bármely előírt tartalmi elem hiányzik. 

 

9. A pályázati adatlap beszerezhető 

9.1. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Közbiztonsági Irodájában (2700 

Cegléd, Kossuth tér 1. II. em. 209. sz. iroda, Tel: 511-426) 

9.2. A pályázatok beadását papír alapon egy eredeti példányban ugyanerre a címre kérjük, a 

postai úton benyújtott pályázatoknak a benyújtás határidejéig meg kell érkeznie a Ceglédi Közös 

Önkormányzati Hivatalba. 

9.3. A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

10. A pályázaton elnyert támogatás elszámolása: 

10.1. az elszámolás határideje a pályázati cél megvalósulását követő harmincadik nap; 

10.2. az elszámolást kizárólag számlával igazolt módon, a 9.1. pontban megjelölt szervezeti 

egységéhez kell benyújtani, 

10.3. az elnyert támogatás felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok bemutatásával 

egyidejűleg. 

 

11. Az elbírálás eredményéről minden pályázót értesítünk. A nyertes pályázóval – a döntést követő 

15 napon belül, illetve egyeztetés függvényében - támogatási szerződést kötünk. 

 

12. A pályázati támogatás utalásáról a támogatási szerződés aláírását követően, a Ceglédi Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. 

 

13. A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a www.cegled.hu/aktualis oldaláról. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


