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Tisztelt Képviselő-testület!
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 55. § (6) bekezdés
értelmében az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi
önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal
kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra
fordítandó összeget.
A sportkoncepció és a sportrendelet egymással összhangban álló egymást kiegészítő
dokumentumok, így a városi sportrendelet elfogadását követően fontos és hangsúlyos jogi
hátteret adhat majd a sportkoncepcióban meghatározott feladatok végrehajtásához,
ugyanakkor a helyi sportélet valamennyi képviselője és szervezete, az önkormányzat, az
oktatási intézmények, a sportszervezetek számára egyöntetű iránymutatást nyújthat a jövőbeni
feladatok minél eredményesebb végzése, és az egységes szemlélet kialakítása, alkalmazása
érdekében.

Tisztelt Képviselő-testület, kérem, az előterjesztés megvitatását és a Sportrendeletről szóló
rendelet megalkotását.

Szentes, 2008. június 10.
Szűcs Lajos
alpolgármester

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……./2008. (VI.27.) RENDELET
a sportról
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a sportról szóló 2004. évi I.
törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja:
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Szentes Város Önkormányzata
(továbbiakban Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges
feltételrendszert és keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek
felhasználásának.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén vállalt
feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden, Szentes közigazgatási területén működő,
hivatalosan
bejegyzett,
sporttevékenységet
végző
jogi
személyiségű
sportszervezetre, minden önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény
üzemeltetőjére, oktatási és nevelési intézményre, iskolai sportkörre és olyan
gazdasági társaságokra, amelyek működése során e rendelet alapján támogatásban
részesülnek.
3. §
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos
feladatai
(1) Az Önkormányzat feladata illetékességi területén a városi sporttevékenység
támogatása.
(2) Ennek formái különösen:
a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció
meghatározása és megvalósítása
b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel való együttműködés,
c) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartása, működtetése,
d) az önkormányzati iskolai sporttevékenység gyakorlás feltételeinek megteremtése
(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladatok keretében illetékességi
területén a (2) bekezdésben foglaltak mellett – lehetőségei szerint – biztosítja az
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önkormányzati fenntartású iskolai sportegyesületek, sportkörök működésének
feltételeit is.
(4) Az Önkormányzat feladatai illetékességi területén a sport hosszú távú fejlesztési
céljaira figyelemmel a következők:
a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése,
b) a szabadidősport feltételeinek fejlesztése,
c) a diáksport, az utánpótlás-nevelés, a családok sportjának, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők sportjának, illetve a
nagyarányú részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése,
d) adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban,
e) az iskolán kívüli, önszerveződő sport-tevékenység feltételeinek elősegítése,
f) a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítése.

4. §
A sporttámogatás felosztási területei
(1) A Képviselő-testület a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden
évben a költségvetési rendeletében egy összegben határozza meg. A támogatás
alapja a mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében a működési
költségvetésben bruttó módon szereplő tételekkel korrigált összeg. Ebből az
összegből az alábbi területek kerülnek támogatásra:
a) iskolai testnevelés és sport,
b) sportszervezetek működésének támogatása (kiemelt figyelemmel az
utánpótlás - nevelésre)
c) sportesemények, sportrendezvények támogatása, kiemelkedő sportteljesítmények elismerése, olimpiai felkészülés támogatása,
a) szabadidősport támogatása.
(2) Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegből:
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokra létszámarányosan
kaphatnak támogatást az önkormányzati fenntartású iskolai diáksportkörök és
diáksport egyesületek,
b) az (1) bekezdés b) és c) pontokban meghatározott feladatokra pályázat útján
nyerhetnek el támogatást a nem önkormányzati fenntartású iskolai diáksport
egyesületek, illetve a különböző sportegyesületek.
(3) Az önkormányzati fenntartású általános iskolai diáksportkörök, diáksport
egyesületek létszámarányos támogatásáról a Polgármesteri Hivatal Művelődési
Irodája, és a Városi Diáksport Bizottság által szolgáltatott adatok alapján a Gyermek-,
Ifjúsági és Sportbizottság (továbbiakban: GYISB) dönt. Az országos diákolimpiai
versenyek döntőiben kiemelkedő eredményeket elért sportolókat – a Városi
Diáksport Bizottság javaslatát figyelembe véve – az Önkormányzat elismeri.
(4) A támogatás elnyeréséhez a rendelet 1. sz. és 2. sz. mellékleteit képező
egységes adatlap benyújtása szükséges.
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(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) működési célú pénzbeni támogatási kérelemnél:
-

a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,
a kért támogatás célját, összegét,
a szervezet taglétszámát, a szövetség által leigazolt versenyzők számát,
illetve névsorát,
a fizető taglétszámot, és tagdíj összegét
az utánpótláskorú tagdíj fizetők számát
a sporttevékenység pontos helyét, idejét,
a Bajnokságban való szereplés igazolását, szereplők számát, névsorát, elért
eredményeket,
a tárgyév tervezett költségvetését, szakmai céljait, eseménynaptárát,
az egyesület nyilvántartásba vételének 30 napnál nem régebbi igazolását,
bankszámlaszám igazolását, köztartozással kapcsolatos igazolását.

b) rendezvény-támogatási kérelemmel vagy rendezvényen való részvétellel
kapcsolatosan:
-

a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,
a rendezvény nevét, rövid ismertetőjét, időpontját, helyszínét,
a rendezvény költségvetés-tervezetét, a kért támogatás összegét,
a rendezvényen résztvevők várható létszámát,
a rendezvény, esemény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős személy és
szervezet nevét, címét,
az egyesület nyilvántartásba vételének 30 napnál nem régebbi igazolását,
bankszámlaszám igazolását, köztartozással kapcsolatos igazolását.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott terület támogatása a Képviselőtestület által a költségvetési rendeletben a sport támogatására fordítható összeg 10
%-a.
(6) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjaiban meghatározott területek támogatása a
Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben a sport támogatására fordítható
összeg 70-10-6%-a.
(7) A fennmaradó 4%-ot a GYISB a tartalékalapba helyezi a rendkívüli események
támogatása céljából.
(8) A beérkezett pályázatok alapján a támogatási összeg nagyságáról a GYISB dönt.
5. §
A sportszervezetek támogatása
(1) Az Önkormányzat a támogatott sportszervezettel támogatási szerződést köt. A
szerződésben a támogatottnak vállalnia kell, hogy amennyiben az önkormányzat által
az adott költségvetési évben nyújtott támogatások – pénzbeli és természetbeni –
együttes összege elérik az egyesület bevételének 25%-át, az önkormányzat jogosult
ellenőrizni a támogatott költségvetési gazdálkodásának szabályszerűségét és
célszerűségét.
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(2) A támogatott sportszervezet a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben
meghatározott kiadásokra használhatja fel.
(3) A támogatott szervezetek sport szakmai munkáját csak államilag elismert
szakirányú végzettséggel rendelkező személyek irányíthatják, végezhetik.
(4) A támogatási összeggel történő elszámolásra (hiteles számlamásolatokkal a
támogatottak) a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelezettek.
Ennek elmulasztása a támogatási összeg teljes visszafizetését, a következő
költségvetési évben (években) a támogatásból való kizárást vonja maga után.
6. §
A sportesemények és rendezvények
támogatása
Az Önkormányzat támogatja a városban hagyományosan, illetve az adott évben
kiemelkedő és megrendezésre kerülő városi, országos és nemzetközi
sporteseményeket.
7. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szirbik Imre
polgármester

dr. Sztantics Csaba
jegyző

A rendeletet 2008. június …. kihirdettem.
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1. Melléklet

Adatlap a működési támogatás elnyeréséhez
Kérelmező sportegyesület neve:
címe:
Képviselőjének neve és címe:
Szakosztályai:
Számlaszáma:
Taglétszám:
Fizető taglétszám:
Tagdíj összege (fő/hó/Ft)
Utánpótláskorú tagdíjfizetők száma:
Tagdíj összege (fő/hó/Ft):
Felnőtt tagdíjfizetők száma:
Tagdíj összege (fő/hó/Ft):
Szövetség által leigazolt versenyzők száma és névsora:
Edzések, foglalkozások ideje szakosztályonként (helyszín, nap, óra):
Bajnokságban való szereplés igazolása (nevezési lap másolata, szakági
versenynaptár szerinti versenyeken való részvétel megjelölése, stb.)
Bajnokságban szereplők száma:
Az egyes szakosztályok edzőinek képesítése, végzettsége, ha a
tárgyévihez képest változott!

Ft-ban
Előző évi költségvetés fő számai

Tárgy évi tervezett költségvetés fő számai

Bevételek
a) GYISB támogatás:

a) Igényelt GYISB támogatás:

b) más önkormányzati támogatás:

b) más önkormányzati támogatás:

c) Egyéb, szponzori támogatás:

c) Egyéb, szponzori támogatás:

d) Nem helyi pályázatokon nyert összeg:

d) Nem helyi pályázatokon nyert összeg:

e) Tagdíj bevétel:

e) Tagdíj bevétel:

f) Rendezvény bevétel:

f) Rendezvény bevétel:

g) Egyéb bevétel:

g) Egyéb bevétel:

h) 1% adófelajánlás összege:

h) 1% adófelajánlás összege:
Összesen:

Összesen:

Kiadások
1. Működési költségek:
a) Nevezési díj:
b) Játékvezetői, versenybírói díj:
c) Utazási költségek:
d) Étkezési költségek:
2. Bérköltségek:
3. Egyéb kiadások:
Összesen:

1. Működési költségek:
a) Nevezési díj:
b) Játékvezetői, versenybírói díj:
c) Utazási költségek:
d) Étkezési költségek:
2. Bérköltségek:
3. Egyéb kiadások:
Összesen:
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INFORMÁCIÓS lap
Sportegyesület neve:
címe:
telefonszám:
E-mail cím:
Web cím:
elnökének neve:
Szakosztályai és azok rövid bemutatása

Edzők neve sportáganként, elérhetősége
(tel., címe)
Elért eredmények bemutatása
Edzések, foglalkozások ideje szakosztályonként
(helyszín, nap, óra):
Szakmai célok megfogalmazása
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1. Melléklet

Adatlap a rendezvénytámogatás elnyeréséhez
Kérelmező sportegyesület neve:
címe:
Képviselőjének neve és címe:
Rendezvény neve, időpontja, helyszíne:

Rendezvényen résztvevők várható létszáma:
Rendezvény lebonyolításáért felelős személy neve, címe:

Ft-ban
Előző évi költségvetés fő számai

Tárgy évi tervezett költségvetés fő számai

Bevételek
a) GYISB támogatás:

a) Igényelt GYISB támogatás:

b) más önkormányzati támogatás:

b) más önkormányzati támogatás:

c) Egyéb, szponzori támogatás:

c) Egyéb, szponzori támogatás:

d) Nem helyi pályázatokon nyert összeg:

d) Nem helyi pályázatokon nyert összeg:

e) Tagdíj bevétel:

e) Tagdíj bevétel:

f) Rendezvény bevétel:

f) Rendezvény bevétel:

g) Egyéb bevétel:

g) Egyéb bevétel:

h) 1% adófelajánlás összege:

h) 1% adófelajánlás összege:
Összesen:

Összesen:

Kiadások
2. Működési költségek:
a) Nevezési díj:
b) Játékvezetői, versenybírói díj:
c) Utazási költségek:
d) Étkezési költségek:
2. Bérköltségek:
3. Egyéb kiadások:
Összesen:

2. Működési költségek:
a) Nevezési díj:
b) Játékvezetői, versenybírói díj:
c) Utazási költségek:
d) Étkezési költségek:
2. Bérköltségek:
3. Egyéb kiadások:
Összesen:

7

