Diósd Város Önkormányzat Képviselő - testületének
30/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelete „sport ösztöndíj" alapításáról és
adományozásáról
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [Bevezető rendelkezések]
(1) Diósd Város Önkormányzata „sport ösztöndíjat" (a továbbiakban: ösztöndíj) alapít.
(2) Az ösztöndíj célja, hogy segítse a fiatal sportolók felkészülését és versenyeztetését.
2. § [Az ösztöndíj]
(1) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente legfeljebb 3 fő sportoló részére
ösztöndíjat adományoz.
(2)

Az ösztöndíjra vonatkozó jelentkezési felhívás évente egy alkalommal, a tárgyévi
költségvetés elfogadását követően jelenik meg az Önkormányzat honlapján, valamint a
Diósdhéjban újságban.

3.§ [A jelentkezés]
(1) Az ösztöndíjra jelentkezni a rendelet mellékletét képező adatlap benyújtásával, a
pályázati kiírásban meghatározottak szerint lehet. A 18. év alatti sportolók esetében a
benyújtáshoz a törvényes képviselők aláírása is szükséges.
(2) A jelentkezéshez csatolni kell:
a) adatlapot, rövid önéletrajzot, az eddigi sportolói tevékenység bemutatását,
d) a sportoló versenyeztetéséért felelős sportegyesület vagy a szakági szakszövetség
javaslatát,
e) az elért sportági eredmények igazolását, és
f) nyilatkozatot arról, hogy milyen egyéb, a sporttevékenységével kapcsolatos
támogatásban részesül.

4.§ [Jelentkezési feltételek]
(1) Az ösztöndíj elnyerésére az a fiatal sportoló jelentkezhet, aki az alábbi feltételeknek
megfelel:
a.) legalább 3 éve Diósdon lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
b.) aki betöltötte a 14. életévét, de még nem töltötte be a 30. –at,

c.) az általa gyakorolt sportágban az adott vagy a jelentkezést megelőző 3 évben
országos bajnokságon, vagy Európa-bajnokságon, vagy nemzetközi -, vagy
világbajnokságon, vagy olimpián a korosztályának megfelelő 1-5. helyezés
valamelyikét elérte,
d,) nem részesül egyéb diósdi támogatásban, kivéve a Bursa Hungarica ösztöndíjat, és
(2) Ismételt ösztöndíjra vonatkozó jelentkezés esetén a korábbi ösztöndíjjal kapcsolatban a 6.§
(5) bekezdése szerinti értesítési és a 7.§ (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettségének
eleget tett.
5.§ [Az elbírálás rendje]
(1) Az ösztöndíj odaítélésének előkészítéséről az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
(a továbbiakban: ESZSB) gondoskodik, Diósd Város Önkormányzata a pályázatra való
jelentkezési határidő lejártát követő, munkaterv szerinti következő soros Képviselő-testületi
ülésén dönt.
(2) A Képviselő-testület elutasítja azt, aki:
a.) jelentkezését a pályázati felhívásban meghatározott határidőn túl nyújtotta be,
b.) a 4.§-ban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy
c.) hiányos jelentkezést nyújtott be, és a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőn
belül nem tesz eleget.
(3) Az eredményről minden jelentkező írásban értesítést kap.
(4) Az ösztöndíjban részesülőkkel (a továbbiakban: ösztöndíjas) a polgármester
megállapodást köt, és róluk nyilvántartást vezet.
6.§ [A folyósítás rendje]
(1) Az ösztöndíj egy évre folyósítandó, összege személyenként – a Képviselő –testület
döntése alapján: 250.000,- Ft – 500.000,- Ft közötti összeg /év lehet.
(2) Az ösztöndíj folyósítása havonta, egyenlő részletekben történik. Kivételes esetben - az
ösztöndíjas kérelmére - a Polgármester engedélyezheti a megítélt támogatás még nem
folyósított része 50 %-nak egy összegben történő folyósítását.
(3) Az ösztöndíj több egymást követő évben is adományozható.
(4) Az ösztöndíjra való jogosultság megszűnik, ha az ösztöndíjas
a) nem tesz eleget a 7.§ szerinti beszámolási kötelezettségének, vagy
b) Diósdon a lakó-, vagy tartózkodási helye megszűnik, vagy
c) a támogatott sporttevékenységével felhagy.
(5) A (4) bekezdésben foglalt körülmények bekövetkeztéről az ösztöndíjas 15 napon belül
írásban értesíti az Önkormányzatot.

(6) A jogosulatlanul igénybevett ösztöndíjat vissza kell fizetni.
7.§ [A beszámoló]
(1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott év január 31-éig és július 31-éig a
sporttevékenységéről írásos beszámolót köteles készíteni.
(2) Az ösztöndíj időtartama alatt az ösztöndíjas felkérésre, közéleti szerepvállalás keretében
önkormányzati rendezvényeken közreműködik.
8. § [Átmeneti rendelkezések]
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2018. évben a 2018. december 1- 2019. április 30. - ig tartó átmeneti 5 hónap
vonatkozásában ösztöndíjra jelentkezni 2018. november 20. –ig lehet. A 7 §. szerinti
beszámoló benyújtási határideje ezen félévben 2019. március 10.
Diósd, 2018. október 30.
Bogó László
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

A rendeletet 2018. november 5. napján kihirdettem.

Dr. Balogh Pál
jegyző

Melléklet a 30/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

JELENTKEZÉSI ADATLAP
Diósd Város Önkormányzat
SPORT ÖSZTÖNDÍJÁHOZ
Pályázó neve:
Születési hely, idő:
Anyja leánykori neve:
Lakcím:
Telefon:
E-mail:
Szülő (k) , vagy gondviselő (k) neve:
Telefon:
Gyakorolt sportág megnevezése:
Sportegyesület neve, ahol jelenleg sportol:
Címe:
Telefonszáma:
Sportegyesületi edző neve:
Telefonszáma:
Dátum:

Aláírás: ……………………………..

18 év alatti sportolók esetén a törvényes képviselő(k) aláírása:
csatolandó mellékletek:
a.) rövid önéletrajz, az eddigi sportolói tevékenység bemutatása,
b.) a sportoló versenyeztetéséért felelős sportegyesület vagy a szakági szakszövetség javaslata,
c.) az elért sportági eredmények igazolása,
d,) nyilatkozatot arról, hogy milyen egyéb, a sporttevékenységével kapcsolatos támogatásban
részesül.

