Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete
a sportról1
-

egységes szerkezetben –

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. § 2Az Önkormányzat a sport társadalmilag hasznos céljának megvalósítása érdekében pályázati és pályázati
rendszeren kívüli támogatást biztosít Oroszlány területén működő szervezetek részére a helyi
közművelődési tevékenység működési feltételeiről, valamint a civil szervezetek támogatásáról szóló
23/2015. (X.24.) önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok szerint.
(2)-(11)3
3.Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése
3. § (1) 4Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti:

a) Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strand
b) Krajnyik Akác András Sportcsarnok
c) Chudik Lajos Sportközpont
d) volt Gárdonyi Géza iskola területén kialakított sportkomplexum
e) kis méretű (20X40 méteres) műfüves labdarúgó pálya és sportudvar (Városi Ifjúsági
Sportcentrum)
(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.

Módosította a 7/2014. (IV.9.) önkormányzati rendelet, a 24/2015.(X.24.) önkormányzati rendelet és a 7/2017. (III.5.) önkormányzati rendelet.
Módosította a 7/2017. (III.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2017. március 6. napján.
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4. Iskolai testnevelés és sporttevékenység

feltételeinek megteremtése

4. §5
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)6 Azoknak a ma élő, vagy már elhalálozott sportolóknak a neve, akik oroszlányi színekben

kiemelkedő sportteljesítményt értek el, a Képviselő-testület egyedi döntése alapján
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.
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Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályát veszti: 2017. március 6. napjától.
Módosította a 7/2017. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lép: 2017. március 6. napján.
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(8) A támogatás keretösszegét Oroszlány Város Önkormányzata külön költségvetési előirányzatként a
költségvetési rendeletben határozza meg.
(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. §7

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

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

Dr. Zágonyi Éva
jegyző
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