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         Ó B E C S E 

A sport területén megvalósuló, polgárok igényeit és érdekekeit megvalósító programok 
jóváhagyásának és pénzelésének szabályzata (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 7/2021. szám) 27. 
szakaszának 5. és 6. bekezdése, valamint a Sportbizottság 2022. 02. 07-I javaslata alapján, amit 
2022. 02. 09-én II 66-1/2022. szám alatt kézbesítettek, Óbecse Község Községi elnöke 2022. 02. 
10-én meghozta a következő 

HATÁROTATOT  

az évi programok jóváhagyásáról, amelyek megfelelnek a polgárok szükségleteinek és 
igényeinek a sport területén Óbecse községben a 2022. évben és a jóváhagyott 

eszközök összegéről 

I. 

JÓVÁHAGYJUK a következő programokat, amelyek megfelelnek a polgárok szükségleteinek és 
igényeinek a sport területén Óbecse községben a 2022. évben a következő összegekkel: 

 

Sor-
szám 

Sportklub Projektum 
elnevezése 

A kiosztásra 
javasolt összeg 

1 1. Sunrise Yoga Studio A társadalmi 
tudatosság növelése 
a rekreációs jógával 
való foglalkozásról 
minden életkorban és 
a jóga sportként való 
affirmálása 

50.000,00 

2 2. Óbecse Község Iskolai 
Sport és Tornatanárai 
Egyesülete 

Aktívan a tanítás 
után is – az óbecsei 
középiskolák 
sportszekciói 

90.000,00 

3 3. Ponty Sporthorgász 
Egyesület 

Részvétel a Vajdasági 
liga 
horgászversenyén a 
2021/22. évben  

40.000,00 

4 4. TOP-GYM Edzz velünk! 80.000,00 

5 5. Óbecsei Röplabda Klub 
 

A község számára 
jelentős versenyek 
megszervezése 
 

 

800.000,00 

6 6. Óbecsei Karate Klub Karate – szellemi és 
testi épség 
 

140.000,00 

7 7. Óbecsei Atléta Klub 
 

Óbecsei tízes  90.000,00 

8 8. Karolina Strela Céllövészeti 90.000,00 



Sportegyesület eredmények 
 

9 9. Tisza-Óbecse Teniszklub 
 

Ingyenes tenisziskola 
 

120.000,00 

10. Trofej Bečej Lövészklub Részvétel a községi, 
hazai és európai 
sportszervezetek 
versenyein 

 

A Bizottsághoz 
kézbesítették az 
átiratot a 
pályázati 
jelentkezés 
visszavonásáról  

11. PD Lesson Óbecse 
 

Hegymászó 
alapképzés és a 
hagyományos 
hegymászó akció 
megszervezése 2022-
ben 

 

120.000,00 

12. Óbecsei Asztalitenisz Klub 
 

Szeniorliga: férfiak, 
Dél-bácskai liga, 
fiatalabb 
korosztályok egyéni 
és csapatversenye 
 

220.000,00 

 13. Fitnes centar FIT PARK 
Fitnessz Sportegyesület 
 

A sport promóciója 
és sportolók, 
valamint 
sportmunkások 
képzése 
 

80.000,00 

14. Közép-bácskai Röplabda 
Egyesület 
 

A Közép-bácskai 
Röplabda Egyesület 
2022. évi pénzügyi 
terve és programa 
 

 

/ 
Nem felel meg a 
Szabályzat 
feltételeinek 

15. Džoni Gym Fitnessz és 
Testépítő Sportegyesület 

Edzői szakvizsga 
 

 

/ 
A javasolt 
program nem 
valósítja meg a 
pogárok 
közérdekét a 
sportban 

16. OFK Bečej 1918 
 

Az OFK Bečej 1918 
2022. évi pénzügyi 
terve 

 

3.600.000,00 

17. Vojvodina Asztalitenisz 
Klub Bácsföldvár 

Sporttevékenységből 
sportolóvá válás 

 

220.000,00 

18. Sport mindenkinek Óbecse 
községben 

A polgárok öszönzése 
a sportolásra és a 
feltételek 
megteremtése, 
különös tekintettel a 

80.000,00 



gyermekekre, 
ifjúságra, nőkre és 
rokkantakra 
 

19. Óbecsei KIK-BOX Klub 
 

Részvétel a községi, 
hazai és európai 
sportszervezetek 
versenyein 
 

300.000,00 

20. Jedinstvo Labdarúgó Klub Versenyeken való 
részvétel minden 
kategóriában 
 

/ 
Nem felel meg a 
Szabályzat 
feltételeinek 

21. Mladost Judobklub Mindenki öszötnzése 
a sporttal való 
foglalkozásra és a 
sporttal való 
foglalkozás 
feltételeinek 
megteremtése, 
különös tekintettel a 
gyermekekre, 
fiatalokra és a 
rokkantakra 

300.000,00 

22. CFBČ Sportegyesület A polgárok öszönzése 
a sportolásra és a 
feltételek 
megteremtése, 
különös tekintettel a 
gyermekekre, 
ifjúságra, nőkre és 
rokkantakra  

/ 
Nem felel meg a 
Szabályzat 
feltételeinek. 
A javasolt 
program nem 
valósítja meg a 
pogárok 
közérdekét a 
sportban. 

23 Vojvodina Labdarúgóklub 
Bácsföldvár 

A sportszervezet 
helyi önkormányzat 
általi finanszírozása a 
2022. évben 

 

950.000,00 

24 Max Dance Óbecse 
 

Mindent bírsz, amit 
akarsz 

 

50.000,00 

25 Pion Sakk Klub Óbecse 
 

Képzések és 
részvétel az Újvidéki 
ligán 
 

100.000,00 

26. Óbecse Község 
Sportszövetsége 
 

A fiatal sportolók és 
a fiatalabb 
korosztályok 
öszönzése és 
együttműködés velük  
 

3.200.000,00 

27. Mladost Labdarúgó Klub Részvétel a községi, 
hazai és európai 
sportszervezetek 
versenyein 

 

350.000,00 



28. Óbecse 2003 Kisfoci Klub 
 

Bečej Futsal Factory - 
Részvétel Szerbia 
első futsal ligáján 
 

780.000,00 

29. Vidre Amerikai Fociklub 
 

2022. évi 
munkaprogram 
 

20.000,00 

30. BPS Karate Klub 
 

2022. évi 
munkaprogram 

 

120.000,00 

31. Boxklub Óbecse 
 

A gyermekek, ifjúság, 
nők és rokkantak 
öszönzése a sporttal 
való foglalkozásra. 

 

150.000,00 

32. Óbecse – Szenttamás 
Községek Labdarúgó 
Szövetsége 

 

Óbecse község 
labdarúgó klubjai 
működésének 
előmozdítása a 
fiatalabb kategóriák 
hazai versenyeken 
való részvételének 
támogatásával a 
2022. évben 
 
 

 

2.400.000,00 

33. SARAN – PONTY SHE 
Bácsföldvár 

 

Sportversenyek 
 

 

80.000,00 

34. Tisza – Óbecse Kosárlabda 
Klub 
 

Tisza Kosárlabda 
Klub Óbecse 
kosárlabda 
büszkesége 2022. 

 

150.000,00 

35. Tiszamente Óbecse 
Lovasklub 

 

Lóversenypálya a 
radarállomásnál 
 

 

130.000,00 

36. Óbecse Úszó- és Vízilabda 
Klub 
 

Szerbiai Bajnokság 
Első A liga (Első 
csapat), Állami 

bajnokság, Vajdasági 
bajnokság, 

Magyarországi 
bajnokság a fiatalabb 

korosztályoknak, 
Állami és Vajdasági 

Úszóbajnokság, 
nemzetközi 
találkozók 

750.000,00 

37. Kecsege Sporthorgász 
Egyesület Péterréve 

A hagyományos 
horgászmaraton 
megtartása (24 h) a 
Tosza folyón és 
minden kategória 
részvétele a 

200.000,00 



versenyeken a 2022. 
évben 
 

38. Village Pikádó Klub 
Péterréve 
 

Учешће спортских 
организација са 
подручја општине у 
домаћим и 
европским клупским 
такмичењима  
 

120.000,00 

39. Vajdaság Tekeklub 
Bácsföldvár 

Sportszervezetek 
részvétele a községi, 
hazai és európai 
klubversenyeken 
 

 

180.000,00 

40. SOKO – 2017 
Sportegyesület 
 

Karate mindenkinek 
 

100.000,00 

41. Kajak-kenu Klub Óbecse 
 

A KKK Óbecse 2022. 
évi pénzügyi terve 

 

800.000,00 

42. Feelgood Sport-rekreációs 
Egyesület 

 

DR FEELGOOD 
 

 

80.000,00 

43. Női Röplabda Klub Óbecse 
 

A Női Röplabda Klub 
Óbecse 2022. évi 
pénzügyi tervének 
finanszírozása 
 

 

210.000,00 

44. Bodybuilding Klub Óbecse 
 

A sportolók általános 
fizikai képességeinek 
javítása, a rekreációs 
sportolók bevezetése 
a biztonságos edzési 
rendszerbe 

 

80.000,00 

45. Libero Röplabda Klub A röplabda 
reklámozása a 
falvakban 
 

280.000,00 

46. Kosárlabda Klub Óbecse Részvétel a hazai 
klubversenyeken 

240.000,00 

47. Óbecsei Lövészklub Versenyek a 2022. 
évben 
 

60.000,00 

 
 

 A Sportbizottság üléséről származó jegyzőkönyv szerint az óbecsei Közép-Bácska Röplabda 
Szövetség nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, mivel a pályázó nem jegyeztette be a 
szervezetet a Sportszervezetek Nemzeti Nyilvántartásába. Óbecse község 2022. január 4-én a 
Sportszövetség szükségleteire kikérte a Sport- és Egészségügyi Intézettől a bejegyzett sportklubok 
és egyesületek listáját. A 2022. január 10-i válaszban alapján megállapítottuk, hogy az óbecsei 
Közép-Bácska Röplabda Szövetség nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, illetve nem jogosult a 
pénzeszközökre. A bácsföldvári Džoni Gym Fitness és Body Building Sportegyesület nem felel meg 



a polgárok közérdeke megvalósításának feltételeinek, mivel a program használójaként egyetlen 
személyt tüntetett fel. A péterrévei Jedinstvo Labdarúgó Klub programa nem teljesíti a 
Szabályzatban előírt feltételeket, mivel a pályázó nem jegyezte be a Sportszervezetek Nemzeti 
Nyilvántartásába. Óbecse község 2022. január 4-én a Sportszövetség szükségleteire kikérte a 
Sport- és Egészségügyi Intézettől a bejegyzett sportklubok és egyesületek listáját. A 2022. január 
10-i válaszban alapján megállapítottuk, hogy péterrévei Jedinstvo Labdarúgó Klub nem felel meg a 
Szabályzat feltételeinek, illetve nem jogosult a pénzeszközökre. Az óbecsei ČFBČ Sportegyesület 
programa nem teljesíti a Szabályzatban előírt feltételeket, mivel a pályázó nem jegyezte be a 
Sportszervezetek Nemzeti Nyilvántartásába. Óbecse község 2022. január 4-én a Sportszövetség 
szükségleteire kikérte a Sport- és Egészségügyi Intézettől a bejegyzett sportklubok és egyesületek 
listáját. A 2022. január 10-i válaszban alapján megállapítottuk, hogy az óbecsei ČFBČ 
Sportegyesület nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, illetve nem jogosult a pénzeszközökre. Az 
óbecsei ČFBČ Sportegyesület  nem felel meg a polgárok közérdeke megvalósításának feltételeinek, 
mivel a program használójaként egyetlen személyt tüntetett fel. A Trofej  Lövészklub Óbecse 
február 4-én visszavonta jelentkezését a pályázatról, mert rövidített likvidációs eljárásnak vetette 
magát alá a Gazdasági Társaságok Jegyzékéből való törtlése céljából. Az óbecse Lövészklub azért 
is visszavonja a jelentkezését, mert a közérdeket megvalósító programjavaslatát nem fogja 
megvalósítani. Az átiratban szereplő információk alapján a Bizottság arra a döntésre jutott, hogy a 
jelentkezést nem vitatja meg és értékeli (az átirat másolatát kézbesítjük a Jegyzőkönyvvel). 

III. 

  A sport területén megvalósuló, polgárok igényeit és érdekekeit megvalósító programokre 
Óbecse község területén a 2022. évben 18.000.000,00 dinárnyi pénzösszet hagytak jóvá Óbecse 
község 2022. évi költségvetésében (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 22/2022. szám) a következő 
pozíziciókon: 4. rész, 1. fejezet, 810. funkció, 120. helyrend, 14. program,  Sport- és ifjúsági 
programtevékenység, a helyi sportszervezetek-, egyesületek és szövetségek támogatása, 4819-es 
gazdasági minősítés – egyéb felhasználók pályázatok alapján – sport. 

 
IV. 

 
     A jóváhagyott program beterjesztőjével a Törvény alapján a Községi elnök szerződést köt 
a program megvalósításáról, miután átadta a jóváhagyott eszközökkel összehangolt pénzügyi 
programot és a programtevékenységi tervét. 

 
V. 

  A 2022. évi programok jóváhagyásától szóló határozat végleges és közzéteszik Óbecse 
község honlapján: www.becej.rs 

 
Indoklás: 

 
A sport területén megvalósuló, polgárok igényeit és érdekekeit megvalósító programok 

jóváhagyásának és pénzelésének szabályzata 5. és 6. szakasza szerint a programok 
jóváhagyásáról a Községi elnök külön-külön határozattal hoz döntést a Sportbizottság javaslata 
alapján. 

A sport területén megvalósuló, polgárok igényeit és érdekekeit megvalósító programokre 
Óbecse község területén a 2022. évben 18.000.000,00 dinárnyi pénzösszet hagytak jóvá Óbecse 
község 2022. évi költségvetésében. 

A Sportbizottság üléséről származó jegyzőkönyv szerint az óbecsei Közép-Bácska Röplabda 
Szövetség nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, mivel a pályázó nem jegyeztette be a 
szervezetet a Sportszervezetek Nemzeti Nyilvántartásába. Óbecse község 2022. január 4-én a 
Sportszövetség szükségleteire kikérte a Sport- és Egészségügyi Intézettől a bejegyzett sportklubok 
és egyesületek listáját. A 2022. január 10-i válaszban alapján megállapítottuk, hogy az óbecsei 
Közép-Bácska Röplabda Szövetség nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, illetve nem jogosult a 
pénzeszközökre. A bácsföldvári Džoni Gym Fitness és Body Building Sportegyesület nem felel meg 
a polgárok közérdeke megvalósításának feltételeinek, mivel a program használójaként egyetlen 

http://www.becej.rs/


személyt tüntetett fel. A péterrévei Jedinstvo Labdarúgó Klub programa nem teljesíti a 
Szabályzatban előírt feltételeket, mivel a pályázó nem jegyezte be a Sportszervezetek Nemzeti 
Nyilvántartásába. Óbecse község 2022. január 4-én a Sportszövetség szükségleteire kikérte a 
Sport- és Egészségügyi Intézettől a bejegyzett sportklubok és egyesületek listáját. A 2022. január 
10-i válaszban alapján megállapítottuk, hogy péterrévei Jedinstvo Labdarúgó Klub nem felel meg a 
Szabályzat feltételeinek, illetve nem jogosult a pénzeszközökre. Az óbecsei ČFBČ Sportegyesület 
programa nem teljesíti a Szabályzatban előírt feltételeket, mivel a pályázó nem jegyezte be a 
Sportszervezetek Nemzeti Nyilvántartásába. Óbecse község 2022. január 4-én a Sportszövetség 
szükségleteire kikérte a Sport- és Egészségügyi Intézettől a bejegyzett sportklubok és egyesületek 
listáját. A 2022. január 10-i válaszban alapján megállapítottuk, hogy az óbecsei ČFBČ 
Sportegyesület nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, illetve nem jogosult a pénzeszközökre. Az 
óbecsei ČFBČ Sportegyesület  nem felel meg a polgárok közérdeke megvalósításának feltételeinek, 
mivel a program használójaként egyetlen személyt tüntetett fel. A Trofej  Lövészklub Óbecse 
február 4-én visszavonta jelentkezését a pályázatról, mert rövidített likvidációs eljárásnak vetette 
magát alá a Gazdasági Társaságok Jegyzékéből való törtlése céljából. Az óbecse Lövészklub azért 
is visszavonja a jelentkezését, mert a közérdeket megvalósító programjavaslatát nem fogja 
megvalósítani. Az átiratban szereplő információk alapján a Bizottság arra a döntésre jutott, hogy a 
jelentkezést nem vitatja meg és értékeli (az átirat másolatát kézbesítjük a Jegyzőkönyvvel).  

 Az évi programok értékelését a Szabályzattal összhangban a Sportbizottság a 2022. 02. 07-
én megtartott első ülésén végezte el, s szakmai áttekintés után osztályozta a beterjesztett 
programokat. 

 
 Óbecse Község Községi elnöke 2022. 02. 10-én a Sportszvetség 2022. 02. 07-i üléséről 
származó Jegyzőkönyve alapján meghozta a döntését a rendelkező rész szerint a jóváhagyott 
programokról és az eszközök összegéről. 

 
JOGORVOSLAT: Jelen Határozat végleges és ellene kereseti kérelemmel közigazgatási per 
indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Ügyosztályánál a Határozat kézbesítésének 
napjától számított 30 napos határidőn belül. A kereseti kérelmet két példányban kell átadni. 
 

 
 

KÖZSÉGI ELNÖK 
Dragan Tošić sk. 


