Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete
a sportról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.Az önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatai
Sportkoncepció megalkotása
1. § (1) Az önkormányzat sportfeladatait az önkormányzat sportkoncepciója a jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően részletesen tartalmazza.
(2)A sportkoncepció megalkotása, felülvizsgálata, végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani:
a)
b)
c)
d)

a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására,
a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére,
a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására,
a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítására.
2.A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés

2. § (1) Az Önkormányzat a sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében pályázati és
pályázati rendszeren kívüli támogatást biztosít a sport tevékenységet folytató helyi nem profit orientált
sportegyesületek, sportszervezetek (együttesen: sportszervezetek) részére.
(2) A támogatás a nyertes pályázókkal támogatási megállapodás formájában valósul meg.
(3) Az önkormányzat a helyi sportszervezeteket a sportcélok megvalósítására szolgáló pályázati
támogatásokon túlmenően a költségvetésben rendelkezésre álló forrás erejéig együttműködési
megállapodás keretében támogathatja.
(4) A támogatásban részesülők a támogatás összegével a jogszabályban, valamint a támogatási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően kötelesek elszámolni. A kötelezettség megszegése a
támogatás megvonásával, visszafizetésével, a megállapodás felmondásával jár.
(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt pályázat kiírásával, elbírálásával, a támogatási
megállapodás megkötésével, a támogatási megállapodás szerinti elszámolás ellenőrzésével, és a pályázat
útján elnyert támogatások felhasználásának módosítására irányuló kérelmek elbírálásával kapcsolatos
hatáskörét a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság részére ruházza át.
(6) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt pályázati rendszeren kívüli támogatás elbírálásával, a
támogatási megállapodás megkötésével, a támogatási megállapodás szerinti elszámolás ellenőrzésével, a
támogatás felhasználásának módosítására irányuló kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a
polgármesterre ruházza át.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott pályázati támogatás elnyerése érdekében pályázati felhívást kell
közzétenni.

(8) A felhívásnak tartalmaznia kell:
a. a pályázat célját,
b. a pályázaton résztvevők körét,
c. a támogatásból megvalósítandó konkrét célokat,
d. a pályázat kötelező tartalmi elemeként:
da) a pályázó szervezet nevét, székhelyét címét, elérhetőségét,
db) a megvalósítandó célok megjelölését, amelyhez a támogatást kérik,
e. a pályázat benyújtásának helyét és határidejét,
f. a pályázat elbírálásának határidejét,
g. tájékoztatást a támogatási megállapodás megkötésének szükségességéről, az (4)
bekezdésben foglaltak szerinti elszámolási és visszafizetési kötelezettségről továbbá
arról, hogy a közoktatási intézmények kivételével a pályázaton nem vehetnek részt az
önkormányzat intézményei.
(9) Nem részesíthetők az (1) bekezdés szerinti támogatásban azok a sportszervezetek:
a. amelyek a sporttal kapcsolatos tevékenységüket nem Oroszlány közigazgatási területén
végzik,
b. amelyek az önkormányzati támogatásról nem számoltak el, vagy a támogatást nem rendeltetés
szerint használták fel.
(10) Az (1) bekezdés szerinti támogatás elbírálása Oroszlány Város Önkormányzatának sportrendeletében
és sportkoncepciójában megfogalmazott célok, elvek és a pályázó elmúlt esztendei
sporteredményei figyelembe vételével történik.
3.Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése
3. §

(1)
a)
b)
c)
d)
e)

Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti:
sporttelep
sportcsarnok
uszoda és strandfürdő
ifjúsági sport centrum
sportkomplexum

(2) Az önkormányzat a tulajdonában lévő létesítmények fenntartásához, állagmegóvásához,
működéséhez, fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében - anyagi erőforrásaihoz mérten
- biztosítja.
(3) A létesítmények hasznosítása az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló rendeletben meghatározottak szerint történik.
(4) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények fejlesztéséről, állagmegóvásáról
Sportlétesítmény-fejlesztési koncepcióban rendelkezik.
4. Iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek megteremtése
4. § (1) Az önkormányzat gondoskodik az iskolai sporttevékenység végzéséhez, az iskolai sportkörök
működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításáról.
(2) Az iskolai oktatási intézmények testnevelési alapfeladataik ellátásán túl - a gyermekek, az ifjúság
különböző korcsoportjai életkori sajátosságai figyelembe vételével - lehetőségeikhez mérten részt
vesznek a városi sportszervezetek, sportegyesületek utánpótlás nevelésében. Ennek érdekében az
oktatási intézmények a sportszervezetekkel együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenység
szervezésekor.
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5.Az önkormányzat önként vállalt sportfeladatai,
a szabadidő és a versenysport feltételeinek fejlesztése
5. § Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja:
a) a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását,
b) a hagyományokkal rendelkező sporteseményeket,
c) a családosok és a fogyatékkal élők sportrendezvényeit,
d) a játszóterek és a szabadtéri sportlétesítmények fejlesztését,
e) az úszásoktatást,
f) a sportorvosi tevékenység ellátását,
6. Nemzetközi sportkapcsolatok
6.

§ (1) Az önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban.
(2) Ennek keretében:
a) a testvérvárosokkal való sportkapcsolatok kiépítésével lehetőséget biztosít
sportrendezvényeken való szereplésre,
b) támogatja a városi sportolók, sportszervezetek nemzetközi sportversenyeken való részvételét.

a

7.Kiemelkedő sporttevékenység elismerése
7. § (1) A sportban, valamint a sportért kiemelkedően teljesítők nyilvános elismerése érdekében az
önkormányzat évente „Jó tanuló, jó sportoló” címet adományoz annak az Oroszlányban élő,
alapfokú, vagy középfokú közoktatási intézmény nappali tagozatos tanulójának, aki oroszlányi
sportszervezet keretei között sportol és a tanulmányi, valamint sporteredményei alapján kiemelkedő
teljesítményt nyújt.
(2) A „Jó tanuló, jó sportoló” cím adományozásának rendjét, valamint a címmel járó díszoklevél
tartalmát az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetés alapításáról, azok használatának rendjéről
szóló rendelet szabályozza.
(3) A sportcsarnok mindenkori névadójának, valamint a város sportéletében kiemelkedő eredményt elért
ma élő, vagy már elhalálozott azon sportolóknak a neve, akik oroszlányi színekben nemzetközi
versenyek (Olimpia, Világbajnokság, Európa-bajnokság, Világkupa) felnőtt korosztályának, illetve
felnőtt válogatottjának tagjaként hírnevet, elismerést szereztek városunknak, felkerülhet az
önkormányzat „Sportdicsőség-táblájára”.
(4) Az önkormányzat „Sportdicsőség-táblájára” történő felkerülést, valamint a hazai és nemzetközi
viszonylatban kiemelkedő eredményt elért sportolók anyagi elismerését, jutalmazását a Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság kezdeményezheti az Önkormányzat Képviselő-testületénél.
(5) Az önkormányzat “Olimpiai felkészülés támogatása” sportösztöndíjjal támogatja azokat az
Oroszlányban élő sportolókat, akik a helyi spotszervezet leigazolt sportolói, vagy legalább 5 évig a
helyi sportszervezet leigazolt sportolói voltak, és az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályáznak,
továbbá az országos sportági szakszövetségükben kerettagként vannak nyilvántartva és az adott
sportág Európa- és Világbajnokságain eredményesen szerepelnek.
(6) A sportösztöndíj célja: a megfelelő anyagi feltételek biztosítása Oroszlány város képviseletében
versenyző sportolók zavartalan és magas szintű sporttevékenységéhez.
(7) A sportösztöndíj az olimpiát megelőző és az olimpia évében január 1-től december 31-ig adható.
(8) A támogatás keretösszegét Oroszlány Város Önkormányzata külön költségvetési előirányzatként a
költségvetési rendeletben határozza meg.
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(9)

Az Önkormányzat az (5) bekezdésben foglalt
ösztöndíjpályázat kiírásával, elbírálásával, a
támogatási megállapodás megkötésével, a támogatási megállapodás szerinti elszámolás ellenőrzésével
kapcsolatos hatáskörét a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság részére ruházza át. A
Bizottság a versenyzőkről egyénileg dönt, mérlegelve a sportoló elért eredményeit és pályafutását.
8.A sporttevékenység irányítása

§

8.

A külön jogszabályban és e rendeletben meghatározott sporttal kapcsolatos feladat és hatásköröket
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, átruházott hatáskörben Oroszlány város
polgármestere, és a Képviselő-testület által létrehozott Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság,
valamint a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság gyakorolja. A bizottságok feladat és
hatáskörét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet szabályozza.
9. A sporttevékenység finanszírozása

§ (1) Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi feltételeit az
önkormányzat az oktatási intézmények költségvetésében biztosítja pénzügyi lehetőségei szerint.

9.

(2)Az önkormányzat a sportra fordítható összegről az éves költségvetési rendeletében dönt. A sportra
fordítható összeg: az éves költségvetés működési célú kiadásainak minimum 1,5 %-a.
10. Záró rendelkezés
10. §

(1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/1236/EK
irányelvének a figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(3) Hatályát veszti:
1. A sportról szóló 15/2004. (V.12.) önkormányzati rendelet.
2. A sportról szóló 15/2004. (V.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2009. (IV.9.)
önkormányzati rendelet.
3. A sportról szóló 15/2004. (V.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2009. (V.7.)
önkormányzati rendelet.
4. A sportról szóló 15/2004. (V.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2009.
(X.15.) önkormányzati rendelet.
5. A sportról szóló 15/2004. (V.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2009.
(X.15.) önkormányzati rendelet.
6. A sportról szóló 15/2004. (V.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2011.
(VI.9.) önkormányzati rendelet.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. május „23.”

Dr. Zágonyi Éva
jegyző
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