Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési sportról
11/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete
a 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény
55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1999. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a települési
sportról szóló 11/2011.(IV.1.) rendeletét (továbbiakban:Ör.) az alábbiak szerint módosítja:1
1. Általános rendelkezések
1.§
(1) Albertirsa Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását
közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja.
A sportolást, olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság
életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehetőségei függvényében a fokozott
önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvevő intézmények, színterek
és szervezetek támogatását.
(2) Az önkormányzat – lehetőségei szerint – feladatának tekinti:
a) a fiatalok számára az alapvető sportolási képességek megszerzéséhez a közoktatási
intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez,
sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását,
b) a lakosság széles rétegei számára a sportolási és rekreációs lehetőségek
hozzáférhetővé és vonzóvá tételét,
c) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra
megteremtésének elősegítését, a már meglévő létesítmények fenntartását és
fejlesztését,
d) a prioritásokhoz, tradíciókhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás
megvalósítását.
2. A sportrendelet célja
2. §
A sportrendelet célja, hogy az önkormányzat:
a) középtávú sportkoncepció alapján a helyi társadalom sport iránti igényeinek
figyelembevételével, a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján,
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egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott sporttevékenységek
körét, ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket.
b) meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatait.

3. A rendelet hatálya
3. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi sporttevékenység megvalósításában résztvevő állampolgárokra,
b) az önkormányzat közoktatási intézményeire, azok működtetőire,
c) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekre,
d) az önkormányzat által támogatott sportszervezetekre.
4. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatai
4. §
(1) Albertirsa Város Önkormányzata kötelező feladata illetékességi területén a helyi
sporttevékenység támogatása.
Ennek formái különösen:
a) a sport középtávú fejlesztési
meghatározása és megvalósítása,

céljainak

megfelelő

helyi

sportkoncepció

b) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés,
c) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és működtetése,
d) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése.

(2) Az önkormányzat a kötelező feladatai mellett a helyi sporttevékenységet – anyagi
lehetőségeitől függően – elsősorban a következő módon támogatja:
a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével,
b) a jogszabályban meghatározott
sportlétesítmények építésével,

nemzeti

c) a szabadidősport- feltételeinek fejlesztésével,

sportszabvány

alapján

új

d) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának,
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a
tömeges részvétellel zajló sportrendezvényének lebonyolításának segítségével,
e) a város adottságainak megfelelő részvétellel a nemzetközi sportkapcsolatokban.

5. Az önkormányzat sportfeladata ellátásának szervezeti keretei
5. §
(1) Az önkormányzat a 4. §. (1) – (2) bekezdésében meghatározott feladatait intézményein,
valamint sportszervezeteken, sportági szakszövetségeken – esetenként együttműködési
megállapodásokon – keresztül látja el.
(2) Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a) intézményeivel,
b) sportszervezetekkel,
c) sportági szakszövetségekkel,
d) sportfeladatot is ellátó civil szervezetekkel,
e) egyházakkal,
f) kisebbségi önkormányzatokkal.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a város sportfeladatainak
teljesítése érdekében az önkormányzat megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot
létesíthet.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott sport-megállapodás megkötéséről a képviselő-testület
dönt.
6. A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése
6. §
(1) A Stv. és a jelen sportrendelet által meghatározott sport-feladatokkal kapcsolatos feladatés hatásköröket a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a Kulturális Bizottság
gyakorolja.
(2) Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátását a Kulturális Bizottságra
(továbbiakban: Bizottság) ruházza át:

a) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, elidegenítésére,
használatára vonatkozó tervek, koncepciók, előterjesztések véleményezését,
b) a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felhasználásának figyelemmel
kísérését,

c) szakmai vélemény nyilvánítását – önkormányzati hatáskörbe tartozó – oktatási, sportés testnevelési kérdésekben.
d) sportrendezvények kezdeményezését.
e) segítse a városban működő sportszervezetek tevékenységét,
f) kísérje figyelemmel az akut problémákat és tegyen javaslatot a prioritásokra.
(3) A sportmenedzser éves sport eseménynaptárt készít, figyelemmel kíséri és segíti annak
megvalósulását.
7. A sporttevékenység finanszírozása
7. §
(1) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait
költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív
állami hozzájárulás, az önkormányzat saját bevétele, a központosított előirányzatból származó
összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különböző alapítványokból
pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat a központi költségvetésből finanszírozott pályázatokhoz a szükséges
önrészt a mindenkori éves költségvetésben határozza meg.
(3) A önkormányzat éves költségvetésében állapítja meg, a sportra fordítandó összeget,
melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. A sportra fordítandó összeg tartalmazza a sportcélú
támogatásokat, valamint a sportlétesítmények működtetésének költségeit.
(4) Az önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az
intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal használatában lévő sportlétesítmények
fenntartásának, s működésének pénzügyi fedezetét.
(5) A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet.
(6) Az önkormányzati iskolai sportkörök működésének feltételeit a költségvetésből kell
biztosítani.
8. Kiemelkedő sportteljesítmény, -tevékenység elismerése
8. §

Az „ Albertirsa Város Sportjáért” és az „ Év sportolója” emlékplakett alapításáról külön
önkormányzati rendelet rendelkezik.

9. Záró rendelkezések
9. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Albertirsa, 2011. április 1.
Fazekas László s.k.
polgármester

Kovács Zoltánné dr. s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 3.
Kovács Zoltánné dr.
jegyző
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Sportra fordítandó költségvetési összeg
Az önkormányzat 2012. évben a sportra az alábbi összegeket fordítja
1.
2.
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Sportcélú támogatás (Albertirsa Sportegyesület)
Sportközpont fenntartási költsége
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