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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 2023. 01. 24-i javaslata alapján, 
amit 2023. 02. 01-jén II 400-85/2023. szám alatt kézbesítettek, Óbecse Község Községi elnöke 
2022. 02. 02-án meghozta a következő 

HATÁROTATOT  

az évi programok jóváhagyásáról, amelyek megfelelnek a polgárok szükségleteinek 
és igényeinek a sport területén Óbecse községben a 2023. évben és a jóváhagyott 

eszközök összegéről 

I. 

JÓVÁHAGYJUK a következő programokat, amelyek megfelelnek a polgárok szükségleteinek és 
igényeinek a sport területén Óbecse községben a 2023. évben a következő összegekkel: 

 
Sor-szám Sportklub Projektum elnevezése A kiosztásra javasolt 

összeg 2023 

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

90.000,00 

2.  Óbecse Község Iskolai Sport 
és Tornatanárai Egyesülete 

Tornagyakorlatok és iskolai 
sport az iskoláskor előtti és 
iskoláskorú gyermekek 
számára a 2023. évben 

90.000,00 

3.  Ponty Sporthorgász Egyesület Részvétel a Vajdasági liga 
horgászversenyén a 2021/22. 
évben  

A Bizottság 
döntése alapján a 
programot nem 
lehet támogatni, 
mivel nem eléggé 
releváns a Nemzeti 
Sportstratégiában 
foglalt célok 
megvalósítása 
szempontjából. 

4.  TOP-GYM Top Gym átalakulás  80.000,00 



5.  Óbecsei Röplabda Klub 

 
 

Játékosan népszerűsíteni a 
röplabdát és minél jobb 
eredményeket érni el 

 

400.000,00 

6.  Óbecsei Karate Klub Karate – szellemi és testi 
épség 

 

140.000,00 

7.  Óbecsei Atléta Klub 
 

Óbecsei tízes    90.000,00 

8.  Tisza-Óbecse Teniszklub 

 

Ingyenes tenisziskola Óbecse 
község iskoláskorú és 
iskoláskor előtti gyerekei 
számára 

 

120.000,00 

9.  PD Lesson Óbecse 

 

Hegymászással az egészségért 
2023-ban 

120.000,00 

10.  Óbecsei Asztalitenisz Klub 

 

A pimpltől a Top-spinig 230.000,00 

11.  Fitnes centar FIT PARK 
Fitnessz Sportegyesület 

 

Ismerd meg a tested 
 

  80.000,00 

12.  Közép-bácskai Röplabda 
Egyesület 

 

A Közép-bácskai Röplabda 
Egyesület 2023. évi pénzügyi 
terve és programa 

 

 

A Bizottság 
döntése alapján a 
programot nem 
lehet támogatni, 
mivel nem eléggé 
releváns a Nemzeti 
Sportstratégiában 
foglalt célok 
megvalósítása 
szempontjából. 

13.  Džoni Gym Fitnessz és 
Testépítő Sportegyesület 

Mindenféle korosztályú nő 
aktiválása 

    80.000,00 

14.  OFK Bečej 1918 

 

OFK Bečej 1918 panoráma 

 

3.700.000,00 

15.  Vojvodina Asztalitenisz Klub 
Bácsföldvár 

Sporttevékenységből példás 
sportolóvá válás 

 

   230.000,00 

16.  Sport mindenkinek Óbecse 
községben 

A polgárok öszönzése a 
sportolásra és a feltételek 
megteremtése, különös 

    80.000,00 



tekintettel a gyermekekre, 
ifjúságra, nőkre és rokkantakra 

 

17.  Óbecsei KIK-BOX Klub 

 

A kik-box hatása a sportolók 
pszichofizikai képességeinek 
erősítésére 
 

300.000,00 

18.  Jedinstvo Labdarúgó Klub Mozogj, versenyezz és élj 
egészségesen 

400.000,00 

19.  Mladost Judobklub Judo mindenkinek 300.000,00 
20.  Vojvodina Labdarúgóklub 

Bácsföldvár 
A labdarúgás 110 éve 
Bácsföldváron 

1.000.000,00 

21.  Спортско удружење ,,Дојо’’ 
Бечеј 
 

A társadalom tudatosítása a 
testi és szellemi egészségről a 
2023. évben – Tornázz és 
legyél egészséges 

70.000,00 

22.  Pion Sakk Klub Óbecse 

 

Tanulj és sakkozz 130.000,00 

23.  Óbecse Község 
Sportszövetsége 

 

A sport, az egészséges 
életmód népszerűsítése és a 
sportolás és rekreáció 
jelentőségének tudatosítása 

3.200.000,00 

24.  Mladost Labdarúgó Klub A labdarúgás fejlesztése 
Radičevićen 2023. 

 

350.000,00 

25.  Óbecse 2003 Kisfoci Klub 

 

Bečej Futsal – Kisfoci verseny 
Szerbia első ligájában 2023.  
 

950.000,00 

26.  BPS Karate Klub 

 

A karate több az ütésnél 120.000,00 

27.  Boxklub Óbecse 

 

A sport rekreáció öszönzése és 
a fejlődéséhez szükséges 
feltételek megteremtése, 
különös tekintettel a 
gyermekekre, fiatalokra, nőkre 
és rokkantakra 

150.000,00 

28.  Óbecse – Szenttamás 
Községek Labdarúgó 
Szövetsége 

 

Óbecse község labdarúgó 
klubjai működésének 
előmozdítása a fiatalabb 
kategóriák hazai versenyeken 
való részvételének 
támogatásával a 2023. évben 

 

 

2.350.000,00 



 

29.  SARAN – PONTY SHE 
Bácsföldvár 

 

Sporthorgászat minden 
generáció számára 

 

100.000,00 

30.  Tisza – Óbecse Kosárlabda 
Klub 

 

Tisza Kosárlabda Klub Óbecse 
kosárlabda büszkesége 2023. 

 

180.000,00 

31.  Tiszamente Óbecse 
Lovasklub 

 

Lóersenyek szervezése 
ÓBECSE KÖZSÉG NAPJAI 
keretein belül 

130.000,00 

32.  Óbecse Úszó- és Vízilabda 
Klub 

 

Szeretem a vízilabdát és az 
úszást 

1.000.000,00 

33.  Kecsege Sporthorgász 
Egyesület Péterréve 

A hagyományos 
horgászmaraton megtartása 
(24 h) a Tosza folyón és 
minden kategória részvétele a 
versenyeken a 2023. évben 

 

200.000,00 

34.  Village Pikádó Klub Péterréve 

 

A község sportszervezeteinek 
részvétele a hazai és európai 
klubversenyeken 

120.000,00 

35.  Vajdaság Tekeklub 
Bácsföldvár 

Versenyzls Szerbia első 
ligájában 

180.000,00 

36.  SOKO – 2017 Sportegyesület 

 

Tornázz te is 80.000,00 

37.  Kajak-kenu Klub Óbecse 

 

Kajak mindenkinek 7-től 77 
éves korig 

800.000,00 

38.  Feelgood Sport-rekreációs 
Egyesület 

 

Tornával az ép testért és 
lélekért 

 

80.000,00 

 Női Röplabda Klub Óbecse 

 

Röplabdázzunk a női röplabda 
klubbal 

270.000,00 
 
 
 



39.  Női Röplabda Klub Óbecse 

 

Versenyek és röplabda tábor 
az óbecsei Női Röplabda Klub 
szervezésében 
 

A Bizottság 
döntése szerint a 
programot nem 
támogathatják, 
mert más 
programok előnyt 
élveznek és a 
program rosszabb 
minőségű, illetve 
kevesebb 
pontszámot kapott 
a kiválasztott 
javaslatokhoz 
viszonyítva. 

40.  Bodybuilding Klub Óbecse 

 

A testi forma felmérése a 
sportolók és a rekreálók 
egészségével kapcsolatosan 

 

80.000,00 

41.  Libero Röplabda Klub A röplabda reklámozása a 
falvakban 

 

300.000,00 

42.  Kosárlabda Klub Óbecse Részvétel a hazai 
klubversenyeken 

240.000,00 

43.  Óbecsei Lövészklub 3 D lövészet Óbecsén 70.000,00 

44.  Zona zdravlja Sport-
rekreációs Egyesület 

A sport rekreáció öszönzése és 
a fejlődéséhez szükséges 
feltételek megteremtése, 
különös tekintettel a 
gyermekekre, fiatalokra, nőkre 
és rokkantakra 

80.000,00 
 

45.  Tisza Sportbilliárd Egyesület A sportágként való billiard 
reklémozása és a nők 
affirmációja a sportban 

70.000,00 

46.  Óbecsei Pikádó Klub Bečej open 90.000,00 



47.  Max Dance Óbecse 

 

Mindent bírsz, amit akarsz 

 

80.000,00 
 
 
 

48.  Max Dance Óbecse 

 

Mindent bírsz, amit akarsz 

 

A Bizottság 
döntése szerint a 
programot nem 
támogathatják, 
mert más 
programok előnyt 
élveznek és a 
program rosszabb 
minőségű, illetve 
kevesebb 
pontszámot kapott 
a kiválasztott 
javaslatokhoz 
viszonyítva. A 
Bizottság azt is 
megállapította, 
hogy ez a program 
ugyanazt a címet 
viseli, mint a 
beterjesztő másik, 
elsőbbséget élvező 
és job minőségű 
programa.  

 

 
A Sportbizottság üléséről származó jegyzőkönyv szerint 4 jelentkezés nem felel meg A sport 
területén megvalósuló, polgárok igényeit és érdekekeit megvalósító programok jóváhagyásának 
és pénzelésének szabályzata 8. szakaszának, mégpedig: 

 
Az óbecsei Ponty Sporthorgász Egyesület programja nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, 
nem támogatható, mert  nem eléggé releváns a Nemzeti Sportstratégiában foglalt célok 
megvalósítása szempontjából. 

 
Az óbecsei Közép-bácskai Röplabda Egyesület programja nem felel meg a Szabályzat 
feltételeinek, nem támogatható, mert  nem eléggé releváns a Nemzeti Sportstratégiában foglalt 
célok megvalósítása szempontjából. 

 
A röplabda tábor programjavaslata az óbecsei Női Röplabda Klub szervezésében nem felel meg a 
Szabályzat feltételeinek, nem támogatható, mert más programok előnyt élveznek és a program 
rosszabb minőségű, illetve kevesebb pontszámot kapott a kiválasztott javaslatokhoz viszonyítva. 
 

 
Az óbecsei Max Dance Mindent bírsz, amit akarsz programja nem felel meg a Szabályzat 
feltételeinek, nem támogatható, mert más programok előnyt élveznek és a program rosszabb 
minőségű, illetve kevesebb pontszámot kapott a kiválasztott javaslatokhoz viszonyítva. A 



Bizottság azt is megállapította, hogy ez a program ugyanazt a címet viseli, mint a beterjesztő 
másik, elsőbbséget élvező és jobb minőségű programa. 

III. 

A sport területén megvalósuló, polgárok igényeit és érdekekeit megvalósító programokre Óbecse 
község területén a 2023. évben 19.000.000,00 dinárnyi pénzösszet hagytak jóvá Óbecse község 
2023. évi költségvetésében (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 20/2022. 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 2023. 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 2023. évben 19.000.000,00 dinárnyi pénzösszet hagytak jóvá Óbecse 
község 2023. évi költségvetésében. 

 
A Sportbizottság üléséről származó jegyzőkönyv szerint 4 jelentkezés nem felel meg A sport 
területén megvalósuló, polgárok igényeit és érdekekeit megvalósító programok jóváhagyásának 
és pénzelésének szabályzata 8. szakaszának, mégpedig: 

 
Az óbecsei Ponty Sporthorgász Egyesület programja nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, 
nem támogatható, mert  nem eléggé releváns a Nemzeti Sportstratégiában foglalt célok 
megvalósítása szempontjából. 

 
Az óbecsei Közép-bácskai Röplabda Egyesület programja nem felel meg a Szabályzat 
feltételeinek, nem támogatható, mert  nem eléggé releváns a Nemzeti Sportstratégiában foglalt 
célok megvalósítása szempontjából. 

 
A röplabda tábor programjavaslata az óbecsei Női Röplabda Klub szervezésében nem felel meg a 



Szabályzat feltételeinek, nem támogatható, mert más programok előnyt élveznek és a program 
rosszabb minőségű, illetve kevesebb pontszámot kapott a kiválasztott javaslatokhoz viszonyítva. 
 

 
Az óbecsei Max Dance Mindent bírsz, amit akarsz programja nem felel meg a Szabályzat 
feltételeinek, nem támogatható, mert más programok előnyt élveznek és a program rosszabb 
minőségű, illetve kevesebb pontszámot kapott a kiválasztott javaslatokhoz viszonyítva. A 
Bizottság azt is megállapította, hogy ez a program ugyanazt a címet viseli, mint a beterjesztő 
másik, elsőbbséget élvező és jobb minőségű programa. 

Вредновање квалитета годишњих програма је у складу са Правилником спровела Комисија 
за спорт на првој седници, одржаној дана 24.01.2023. године, која је на основу стручног 
прегледа дала оцену поднетих програма. 
Председник општине Бечеј је дана 02.02.2023. године, а на основу Записника са седнице 
одржане дана 24.01.2023. године и предлога Комисије за спорт о одобреним програмима и 
висини средстава, донео решење као у диспозитиву. 

 
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. 


