
Kishegyes község sportegyesületei (klubok) kategorizálásáról és finanszírozási módjáról 

szóló szabályzat 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes 

község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 

16/2008 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2020. január 23-án kiírja a következő  

 
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 

programok és projektek támogatására vagy társtámogatására sport területén Kishegyes 

község 2020. évi költségvetéséből  

1. Kishegyes község 2020. évi költségvetéséből sportszervezetek költségei támogatására 

szolgáló eszközök teljes összege 7.000.000,00 dinár a következők keretein belül 5. FEJEZET 

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, Községi közigazgatás 14. PROGRAM-SPORT ÉS IFJÚSÁG 

FEJLESZTÉSE, Programosztályozás 1301-0001, 174. helyrend. 

7.000.000,00 dinár 

előlátott a 1301-0001 progrmosztályozásnál is, 174. helyrend 

-Sportklubok, egyesületek és a sportszövetségek támogatása- 

 

2.  A kategorizálásra való jog alapján a sportszervezetek támogatási jogot nyernek Kishegyes 

község költségvetéséből, állandó programok támogatására-dotáció, azzal a feltétellel, ha 

kielégítik az előírt kritériumokat. 

3. A kategorizációt pontokban fejezik ki. A kategorizációs eljárásban a maximális pontszám 

a következő: 

1. olimpiai sportághoz tartozó sportegyesületeknek-100 pont 

2. nem olimpiai sportághoz tartozó sportegyesületeknek-sportág, amely a NOB által elismert 

(ARISF tagja)-85 pont. 

Az egyéni kritériumok alapján történő maximális pontszám meghatározása Kishegyes község 

sportegyesületei (klubok) kategorizálásáról és finanszírozási módjáról szóló szabályzat 6. 

szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) alapján történik. 

4. A sportegyesületek (klubok) kategorizálásának általános kritériumai a versenysportban a 

következők: 

1. Sport helyzete a nemzeti és nemzetközi tervben 

2. Sport hagyománya a városban/községben 

3. Vesenyrang 

4. Elért eredmények az elmúlt versenyidényben 



5. Versenycsapatok száma a verseny állandó rendszerében 

6. Megfelelő végzettséggel rendelkező alkalmazott szakemberek száma 

 

5. Kishegyes község költségvetéséből származó támogatási eszközökre azok a  

spotregyesületek (klubok) és szervezetek jogosultak, akik hozzájárulnak a sport fejlesztéséhez, 

székhelyük Kishegyes község területén van, azzal a feltétellel, hogy kielégítik Kishegyes község 

sportegyesületei (klubok) kategorizálásáról és finanszírozási módjáról szóló szabályzattal 

előlátott kritériumokat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám). 

 

6. Programok és projektek támogatására vagy társtámogatására kiírt pályázat szerint 

sport területén Kishegyes község 2020. évi költségvetéséből  

, a sportegyesületek, Kishegyes község Sportszövetségének tagjai nyújtják be a kérelmet, amely 

mellé a következőket mellékelik: 

 Jelentkezési űrlap I-1, 

 Nyilvántartásba való bejegyzésről szóló végzés fénymásolata, 

 Ágazati szövetségi tagság fénymásolata, 

 Képviselő személyéről szóló határozat fénymásolata, 

 Folyószámláról és a pénzügyi dokumentumok aláírására felhatalmazott személyekről 

szóló végzés fénymásolata, 

 Bizonylat arról, hogy a számla nem zárolt a pályázat során 

Külön feltételek: 

1. Hogy a klub biztosított helyiséggel rendelkezik az edzések és a versenyek 

megtartására. A támogatási kérelem benyújtása során MELLÉKELNI KELL a 

helyiség bérleti szerződését vagy a tulajdonlap fénymásolatát, ha a sportegyesület a 

létesítmény tulajdonosa, 

2. Hogy a klub az ágazati szövetség állandó versenyrendszeréhez tartozik. A támogatási 

kérelem benyújtása során MELLÉKELNI KELL a liga rövid jelentését, a 

csapatsportokra. Az egyéni sportokra mellékelni kell a rövid jelentést a egyéni 

versenyekről.  

3. Hogy a klub legalább egy szakemberrel rendelkezik, aki törvénnyel előlátott 

minősítéssel rendelkezik a sportban való munkára. A támogatási kérelem benyújtása 

során MELLÉKELNI KELL a szakmai, tiszteletdíjas vagy önkéntes alkalmazásról 

szóló szerződést, mint ahogy a törvénnyel előlátott diploma fénymásolatát. 



4. Hogy a klub Kishegyes község Sportszövetségének tagja, amelyet a klub képviselőjének 

írásos nyilatkozatával bizonyítanak az I-1 Űrlap mellett 

5. Hogy egyszer a naptári évben sportegyesületi (klub) közgyűlést tartottak, amelyet a klub 

képviselőjének írásos nyilatkozatával bizonyítanak az I-1 Űrlap mellett 

6. Hogy a sportegyesület (klub) elnöke és szervei érvényes mandátummal rendelekznek, 

amelyet a klub képviselőjének írásos nyilatkozatával bizonyítanak az I-1 Űrlap mellett 

7. A nyilvános pályázat 2020. január 23-án jelenik meg Kishegyes község Községi 

közigazgatása hirdetőtábláján, Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és Kishegyes 

község hivatalos honlapján. 

8. A jelentkezéseket lezárt borítékban kell benyújtani a következő felirattal:  NYILVÁNOS 

PÁLYÁZAT PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA ÉS 

RÉSZTÁMOGATÁSÁRA SPORT TERÜLETÉN KISHEGYES KÖZSÉG 2020. 

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL, a következő címre: Fő utca 32., 24321 Kishegyes, 

postai úton vagy át lehet adni Kishegyes község Községi közigazgatása iktatójánál. 

További információt a pályázattal kapcsolatban a következő telefonszámon kaphatnak: 

024/730-010, 111-es mellék, Dejan Šoljaga. 

A pályázat 2020. január 23-tól nyitott, Kishegyes község 2020. évi költségvetéséről szóló 

határozattal e célra előlátott eszközök elhasználásáig. 

9. A pályázati dokumentáció munkanapokon 7.00-15.00 óráig átvehető a kishegyesi  

községházán, Fő u. 32., Kishegyes, ügyfélszolgálati központ, illetve letölthető Kishegyes község 

hivatalos honlapjáról: www.kishegyes.com  

10. A sportegyesületek (klubok) panaszt nyújthatnak be a végrehajtott kategorizációra és  

pontozásra, a kategorizációról és pontozásról szóló végzés átvételétől számított 8 napon belül. 

A panasz mellé mellékelni kell a pontozási rendszerben történt lehetséges hiba 

megállapítására szolgáló fontos dokumentációt. 

Szerb Köztársaság 

Kishegyes község 

Községi tanács                                                                               Marko Lazić 

Szám: 06-4-3/2020-01                                                                  A Községi tanács elnöke 

Kelt: 2020. január 23-án 

Kishegyes 

http://www.kishegyes.com/

