Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2009. (IV. 1.) Kt. számú rendelete
A helyi sportról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LVX. törvény 16.§ (1) bekezdésében, továbbá a sportról szóló 2004. évi I.
törvény 55.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §.
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
(továbbiakban.
Önkormányzat)
sportkoncepciójának
megvalósításához
szükséges
feltételrendszert, és keretet adjon a sport támogatási és fejlesztési rendszerének.
A rendelet hatálya
2. §.
A rendelet hatálya kiterjed:
-

az önkormányzat közigazgatási területén a helyi sporttevékenységben részt vevő
természetes és jogi személyekre, társadalmi és civil sportszervezetekre,
a testnevelési vagy sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési
szervekre.
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
3. §

Az önkormányzat sportfeladatait Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Sportfejlesztési
koncepciója a jogszabályoknak megfelelően tartalmazza. Az önkormányzat alapvető célja,
hogy a helyi sporttevékenységet támogassa, elősegítse a sportlétesítmények fenntartását,
fejlesztését, hogy a polgárok általános egészségügyi állapotát javítsa.
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A sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatása
4.§.
(1) Az önkormányzat évente pályázatot hirdet a sportcélok megvalósítására szolgáló
önkormányzati támogatás elnyerésére Pusztaszabolcs Város Önkormányzat „A társadalmi
szervezetek és alapítványok támogatásáról” szóló többször módosított 13/2005 (VI.5) Kt
számú Önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően. Pályázni éves működési
támogatásra, programok és rendezvények támogatására, valamint utófinanszírozott pályázati
támogatás megelőlegezésére lehet, a rendeletben meghatározott előírások betartásával.
(2) A támogatás biztosításáról a képviselő-testület dönt.
(3) A sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatására fordítható összeg nagysága az
önkormányzat éves költségvetési rendeletében kerül meghatározásra.
(4) A támogatás a nyertes pályázókkal támogatási megállapodás keretében valósul meg.
(5) A támogatásban részesülők a támogatás összegével a támogatási megállapodásban
foglaltaknak megfelelően, a külön rendelet szerint kötelesek elszámolni.
(6) Az önkormányzat – a Sportkoncepcióban meghatározottak szerint – az éves
költségvetésében kiemelten támogatja az alábbi sportegyesületeket:
a) Pusztaszabolcsi Sportclub (futball)
b) Erőnlét Sportegyesület (erőemelés)
c) Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület (futás, kerékpározás, természetjárás)
d) Örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesület (aerobik)
e) Kiai Dojo Sportegyesület (karate)
f) Golden Lions Rögbi Sport Egyesület
Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és működtetése
5.§
(1) Az önkormányzat az alábbi sporttevékenységre is igénybe vehető létesítményeket tartja
fent és működteti:
- József Attila Közös Igazgatási Közoktatási Intézmény tornacsarnoka,
- Manóvár Óvoda tornaszobája,
- Könyvtár és Művelődési Ház Petőfi terme.
- Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő Szabolcs Vezér Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium sportudvara és tornaterme
(2) Az önkormányzat a tulajdonában lévő létesítmények fenntartásához, állagmegóvásához,
működéséhez, fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében – az anyagi
erőforrásaihoz mérten, valamint a Sportkoncepcióban megfogalmazottakat figyelembe véve –
biztosítja.
(3) A létesítmények hasznosítása „Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati
vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés (beruházás)
szabályairól” szóló Pusztaszabolcs Város Önkormányzat többször módosított 6/1994. (V. 1.)
számú rendelete, valamint „A közművelődésről” szóló Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
többször módosított 17/2007. (VIII. 30.) Kt. számú rendeletben meghatározottak szerint
történik.

3
Iskolai és sporttevékenység feltételeinek megteremtése
6. §
(1) Az önkormányzat gondoskodik az iskolai sporttevékenység végzéséhez, az iskolai
sportkörök működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.
(2) Az iskolai oktatási intézmény alapfeladatai ellátásán túl – a tanulók különböző
korcsoportjai életkori sajátosságai figyelembe vételével – lehetőségeihez mérten részt vesz a
városi sportszervezetek, sportegyesületek utánpótlás nevelésében. Ennek érdekében az
oktatási intézmények a sportszervezetekkel együttműködnek a tanórán kívüli
sporttevékenység szervezésekor.
(3) A diáksport támogatása alapvetően a mindenkor hatályos költségvetési törvényben
meghatározott normatívák szerint történik. Más, a diáksporttal kapcsolatos önként vállalt
feladatok finanszírozása - a Sportkoncepcióban megfogalmazottak szerint – a szabadidő és
tömegsport célok fenntartott keretösszeg terhére, a Gyermek- és tömegsport pályázat útján
történik.
Kiemelkedő sportolók jutalmazása
7. §
A kiemelkedő eredményeket elérő sportolók, valamint a tanulást és a magas szintű
versenyzést legeredményesebben összehangoló tanulók jutalmazását külön önkormányzati
rendelet szabályozza. (Elismerő címek alapításáról szóló Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Többször módosított 6/2002. (III. 27.) Kt. számú rendelet 8§ - Pusztaszabolcs Sportjáért)
Záró rendelkezések
8. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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