
Polgárdi Városi Sportegyesület 

8154 Polgárdi, Batthyány u. 132 

TAGDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

POLGÁRDI VÁROSI 
SPORTEGYESÜLET 

 
 

 
 

 

A Polgárdi Városi Sportegyesület 

 
Tagdíj fizetési szabályzata 

 
 
 
 



Polgárdi Városi Sportegyesület 

8154 Polgárdi, Batthyány u. 132 

TAGDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZAT 
 

- 2 -  

A Polgárdi Városi Sportegyesület (továbbiakban PVSE) tagjainak az egyesület működtetésére fizetendő 

tagdíjak fizetését a következőképpen szabályozom: 

 
1. A PVSE igazolt sportolói által fizetendő tagdíj 
 

A PVSE igazolt játékosai az egyesület működtetésére fordítandó éves tagdíjat kötelesek fizetni, 

ami teljesíthető féléves részletekben vagy egy összegben.  

A fizetési határidő minden tárgyév június 30. és december 31. 
 

 

TAGDÍJ ÖSSZEGE (Ft/fő/év) 

Teljes Kedvezményes 

18 év feletti hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező 

tagoknak 10.000 Ft 
- 

18 – 25 év közötti hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

vagy 18 év alatti tagoknak 6.000 Ft 
3.000Ft 

 

 

 
2. Tagdíj fizetési kedvezmény és mentesség 
 

A díjfizetési kedvezmény vagy mentesség abban az esetben adható, ha a sportoló 

szülője/gondviselője és a sportolót nevelő edzővel/szakmai vezetővel közösen az 1. és 2. sz. 

mellékletben található kérvényt hiánytalanul kitöltve, aláírva, legkésőbb tárgyév május 31-ig 

eljuttatta az Elnökség részére. 

Fentiek alól kivételt képeznek a szezon közben újonnan belépő sportolók, akik a belépést 

követő 15 napon belül kötelesek a kérvényt az előző bekezdésben részletezettek szerint 

leadni. 

Kivételt képeznek továbbá azon kiskorú sportolók, amelyek családjában a szülő(k), 

törvényes gondviselő(k) szociális háttérben változás következik be. 

Fentieken kívüli esetekben a díjfizetési kedvezmény és mentesség maximum egy évre adható, és 

egy éven belül maximum egyszer kérelmezhető. A fizetési kedvezmény és mentesség időszaka, 

minden tárgyév július 1. és következő év június 30. közötti időszakok. 
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A kedvezmény és mentesség megítélésének alapfeltétele, hogy a kedvezményezett sportolónak, 

a kérelmezett mentesség kezdetét megelőző három hónapban a számára előírt edzéseken 

rendszeresen részt vesz (kivéve az új belépők esetében), továbbá folyamatosan példamutató 

magatartást kell tanúsítania. 

Amennyiben igazolt okból nem tudott a sportoló részt venni a számára előírt edzéseken, és ezt 

dokumentumokkal tudja igazolni, az Elnökség jogosult dönteni a mentesség megítéléséről. 

Ha a kedvezményezett edzéslátogatottsága rendszertelen, vagy sportolóhoz méltatlan módon 

viselkedik, az edző javaslatára a mentesség vagy a kedvezmény azonnali hatállyal visszavonásra 

kerül és csak a következő kérvénnyel aktiválhatja újra, ha a kiírt feltételeknek megfelel. 

A kérvények elbírálása a Polgárdi Városi Sportegyesület elnökségének hatáskörébe tartozik. Az 

elnökség részére a szakosztályok vezetői, intézői, technikai vezetői és edzői készítik elő a 

szükséges dokumentumokat, és javaslatot tesznek azok elfogadására és elutasítására 

vonatkozóan. 

Az elnökség egyedi elbírálás alapján jogosult szakmai és egyéb indokokat figyelembe véve 

megítélni a sportoló részére a díjfizetési kedvezményt és mentességet. Ilyen indok lehet a 

lakóhelytől való távolság, családi háttér, továbbtanulás stb. 

3. Tagdíj fizetési kedvezmények szabályozása 
 

3.1. Testvérkedvezmény 
 

Amennyiben egy családon belül legalább két gyermek a PVSE igazolt sportolója, és 

rendszeresen látogatják az edzéseket a szülő vagy gondviselő jogosult írásos kérelem alapján 

kedvezményes tagdíj megfizetését kérni. 

Az írásos kérvényt (1. számú melléklet) szülőnek vagy gondviselőnek kell benyújtania. 

A kérvény elbírálása, a sportolókat nevelő edzők együttes ajánlása alapján az elnökség 

hatáskörébe tartozik. 

3.2. Nagycsaládos (három- vagy többgyermekes) kedvezmény 

 

Amennyiben a szülő/gondviselő három vagy több gyermeket nevel, akik közül legalább egy a 

PVSE igazolt sportolója, aki rendszeresen látogatja az edzéseket, jogosult írásos kérelem alapján 

kedvezményes tagdíj megfizetését kérni. 
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Az írásos kérvényt (1. számú melléklet) szülőnek vagy gondviselőnek kell benyújtania, és csatolnia 

kell a családi pótlékra való jogosultságát igazoló dokumentumot. 

A kérvény elbírálása, a sportolókat nevelő edző(k) együttes ajánlása alapján az elnökség 

hatáskörébe tartozik. 

 

3.3. Szociális rászorultság alapján nyújtott díjfizetési mentesség 
 

A sportági szakszövetségi igazolással rendelkező sportoló szülője vagy gondviselője a sportolót 

nevelő edzővel közösen szociális rászorultság esetén kérvényt adhat be (1. számú melléklet) 

a PVSE működtetésére fizetendő éves tagdíj fizetési mentességre vonatkozóan. 

3.4. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők díjfizetési mentessége 
 

Amennyiben az igazolással rendelkező sportoló szülője vagy gondviselője gyermekére való 

tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és az ezt igazoló 

dokumentumot a 1. sz. mellékletben található kérvénnyel együtt határidőben eljuttatni az 

elnökség részére, jogosult sportszolgáltatási díjfizetési mentességet kérni. 

3.5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők díjfizetési mentessége 
 

Amennyiben az igazolással rendelkező sportoló szülője vagy gondviselője foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesül, és az ezt igazoló dokumentumot a 1. sz. mellékletben 

található kérvénnyel együtt határidőben eljuttatni a Bizottság részére, jogosult 

sportszolgáltatási díjfizetési mentességet kérni. 

 
4. Tagdíjak befizetése 
 

A PVSE működtetésére fizetendő éves tagdíj megfizetése a sportoló, kiskorú sportoló 

esetén a törvényes gondviselő feladata. 

 
A tagdíj befizetése a törvényes képviselő feladata. A díjakat köteles az alapszabályban rögzített 

határidőig befizetni az egyesület részére. A befizetés történhet átutalással, csekken vagy közvetlenül 

az egyesület házipénztárába. 

 
 

Átutalás esetén: A tagdíj összegét az alábbi számlaszámra kell utalni, és a közlemény rovatba 

minden játékos nevét és korosztályát kell beírni, mert anélkül nem tudjuk azonosítani az átutalást. 

OTP Bank 11736099-200221489-00000000 

 

Csekken történő befizetés esetén: csekket az egyesület biztosít a tagok számára, a szakosztályok 
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vezetői, illetve az egyesület elnöke tud a tagoknak adni. A befizetésről való igazolást ugyancsak a 

szakosztályok vezetőinek vagy az egyesület elnökének kell bemutatni. 

Házipénztárba történő befizetés esetén: a tagok előre egyeztetett időpontban tudnak tagdíjat fizetni 

ezen módon. Igényüket a szakosztályok vezetőinél, illetve az egyesület elnökénél kell jelezni.  

 

 

4.1. Díjfizetési kötelezettség elmulasztása 
 

Az a sportoló, aki a PVSE működtetésére fizetendő éves tagdíját az adott időszak utolsó napjáig 

sem rendezte, írásbeli felszólításban részesül. Ettől fogva 30 nap áll rendelkezésre, hogy rendezze 

a tartozását. Amennyiben ez nem történik meg, a következő hónaptól nem vehet részt az 

edzéseken, foglalkozásokon, versenyeken. Amennyiben befizeti az elmaradt összeget, és a 

befizetést igazoló bizonylatot bemutatja, újra jogosult a foglalkozásokon való részvételre. Ennek 

betartása a sportoló edzőjének a felelőssége. 

 
Amennyiben a sportoló betegség, sérülés miatt nem vett részt az adott hónapban egy edzésen sem 

(csonttörés, műtét, tartós betegség) és ezt orvosi igazolással (ambuláns lap, műtéti zárójelentés) 

alátámasztja, mentesülhet a fizetési kötelezettség alól. 

 
Az új belépők esetében egy hónapos türelmi idő alkalmazható. Az ezt követő hónap elsejétől 

minden új belépő köteles a részére megállapított arányos tagdíjat megfizetni. 

 

5. Mellékletek 
 

 

1. Kérelem tagdíj kedvezményre vonatkozóan  
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1. számú melléklet 

 

A Polgárdi Városi Sportegyesület fenntartásához fizetendő tagdíjról szóló szabályzathoz 

KÉRELEM 

TAGDÍJ KEDVEZMÉNYRE, MENTESSÉGRE VONATKOZÓAN 

 

 

 
A kérelmet a tagdíjfizetés  

 

KEDVEZMÉNYRE   MENTESSÉGRE 
 

kívánom beadni (megfelelőt aláhúzni!) 

 

 

Tisztelt Elnökség! 

 

Alulírott (szülő neve) ........................................ (születési hely, idő:............................................................ 

szem.ig.szám: ....................................................), mint szülő 

kedvezményes tagdíj megállapításához az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

A gyermeke(i)m adatai: 
 

Név: ............................................................. 

Születési ideje: ............................................ 

Szakosztály(ok): .......................................... 

Tagság kezdete: ........................................... 

 
Név: ............................................................. 

Születési ideje: ............................................ 

Szakosztály(ok): .......................................... 

Tagság kezdete: ........................................... 

 

Név: ............................................................. 

Születési ideje: ............................................ 

Szakosztály(ok): .......................................... 

Tagság kezdete: ........................................... 

 

Név: ............................................................... 

Születési ideje: .................................................. 

Szakosztály(ok): ............................................... 

Tagság kezdete: ................................................ 

 
Név: ............................................................... 

Születési ideje: .................................................. 

Szakosztály(ok): ............................................... 

Tagság kezdete: ................................................ 
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1. számú melléklet 

 

 

Ha tagdíjfizetési KEDVEZMÉNYRE kívánja beadni a kérelmet, kérem válasszon melyik címen 

kéri a kedvezményt: (kérjük X-el jelölni a megfelelőt) 

o Testvérkedvezmény 

o Nagycsaládos kedvezmény (*1) 

(*1) A törvény szempontjából gyermekként figyelembe vehető: 18 év alatti; vagy 18-25 év közötti, közoktatásban nappali 

rendszerű oktatásban részt vevő, ill. felsőoktatásban nappali tagozatos tanuló. 

A kérelem csak akkor fogadható el, ha csatolták mellé a családi pótlékra való jogosultságát igazoló dokumentumot! 

 
 Ha tagdíjfizetési MENTESSÉGRE kívánja beadni a kérelmet, kérem válasszon melyik címen kéri 

a kedvezményt: (kérjük X-el jelölni a megfelelőt) 

o Gyermekemre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök (*1) 

o Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök (*2) 

 

(*1) A kérelem csak akkor fogadható el, ha csatolták mellé a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító 

határozat másolatát! 

(*2) A kérelem csak akkor fogadható el, ha csatolták mellé a hatósági bizonyítvány másolatát! 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok és a csatolt dokumentumok a valóságnak 

megfelelnek! 

 

 
Polgárdi, ………………………. 

 
 

............................................... 

szülő / gondviselő 

 

Az alábbi részt az edző tölti ki! 

 

 
Javaslom a sportoló sportszolgáltatási díjfizetési kedvezményre való jogosultságának megállapítását: 

 

................................................... 

 

edző 
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