Egységes szerkezetbe foglalva. 2014. november 11-től hatályos állapot.
Pécel Önkormányzatának
10/2009. (IV. 23.) számú rendelete a helyi sportról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a sportról szóló
2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. §
(1)
A sport és szabadidő fejlesztése érdekében Pécel Város Önkormányzata (továbbiakban:
önkormányzat) biztosítja:
- a helyi, illetve a helyi kötődésű, továbbá a kistérségi polgárok részére a rendszeres
testedzéshez, az egészséges, mozgásgazdag életmódhoz, sportoláshoz való jogot,
- hogy a testedzés és a sport részterületei (bölcsődei, óvodai, iskolai testnevelés, lakossági
szabadidősport, fogyatékosok sportja, versenysport) egymással összefüggő, egymást
erősítő kapcsolatban álljanak.
(2) Az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmény vallási, világnézeti vagy politikai szempontból
részlehajlás nélkül működik. A rendeletben rögzített jogok nemre, korra, vallásra, politikai, nemzeti,
etnikai, vagyoni hovatartozásra vonatkozó különbségtétel nélkül illetik meg az igénybevevőket.
(3) A sportrendelet alapján, azzal összhangban kell elkészíteni és folyamatosan aktualizálni a városi
sportkoncepciót, amely a helyi és kistérségi funkciójú fejlesztési célokat tartalmazza, a konkrét
megvalósítási móddal együtt.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
(1) a helyi testnevelés és sport tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, sportolókra,
(2) az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában álló sportintézményekre,
(3) mindazon társadalmi, civil szervezetekre, társulásokra, magánszemélyekre, akikkel a
sportfeladatok ellátásáról, illetve támogatásáról az önkormányzat megállapodást köt.
Az önkormányzat sport feladatai
3. §
Az önkormányzat a törvények rendelkezéseivel összhangban a helyi sporttevékenység működése
érdekében hangsúlyos feladatának tekinti és a lehetőségekhez mérten támogatja:
- a lakosság személyiségének, életmódjának a rendszeres testedzés segítségével történő pozitív
formálását,
- a lakosok számára rendszeres testgyakorlás biztosítását,
- óvodai tornaszobák, iskolai tornatermek építését, korszerűsítését,
- az önkormányzat közoktatási feladatai miatt kiemelt diáksportot,
- az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenységek feltételeinek megvalósítását,
- sporttagozatos osztályok működését,
- azokat a helyi egyesületeket, ahol utánpótlás nevelő munka folyik,
- a lakosság ösztönzését az egészségmegőrzésére, a rekreáció segítségével,
- a tömeg- és szabadidősport feltételeinek javítását együttműködve az egészségügyi szervekkel
- a tulajdonát képező sportlétesítmény(ek) működtetését, fenntartását, fejlesztését, valamint az
új szabványméretű sportlétesítmény építését,
- a fogyatékosok sportjának fejlesztését,
- a helyi sportági bizottságok tevékenységét,
- a szabadidősport, a gyermek, az ifjúsági sport helyi feltételeinek kialakítását, fejlesztését, a
tömegsport rendezvények megrendezését,
- a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosítását,
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a fejlett városi sportélet érdekét biztosító személyi és tárgyi feltételek megteremtését,
a rendszeresen sportolók számának növelését, az utánpótlás biztosítását,
sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos
felvilágosító tevékenységet.
Az önkormányzat sport feladatellátásának elemei és intézményei
4. §

(1) Az önkormányzat sport feladatainak ellátása érdekében:
- kiemelt figyelmet fordít a nevelési-oktatási intézményekben folyó testnevelési és
sportmunka feltételrendszerének javítására, a testi és szellemi fejlődés összhangjának
elősegítésére és szakmai-pedagógia ellenőrzésére,
- sportintézményeket, sportlétesítményeket működtethet, tart fent,
- más tulajdonában, fenntartásában lévő sportlétesítményt támogathat, azok fenntartásában
részt vállalhat támogatási szerződés alapján,
- a helyi sportszervezeteket, a Péceli Spartacus Sportegyesületet támogatja,
- támogatja a diáksport koordinációját,
- részt vesz a nemzetközi és testvérvárosi sportkapcsolatokban.
(2)1 2 Az önkormányzat a sport feladatait a Városfejlesztési Bizottság által elkészített és előterjesztett –
éves költségvetés alapján készített – feladatterv, éves sport eseménynaptár alapján végzi.
(3) Az önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátása érdekében együttműködhet:
- a városban működő nem önkormányzati fenntartású sportlétesítmények tulajdonosával,
fenntartójával,
- a városban működő nem önkormányzati és nem sport alapfeladattal, de sporttevékenységi
körrel rendelkező intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kistérségi székhelyű
szervezetekkel,
- kistérségi, megyei és fővárosi önkormányzatokkal.
(4) Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásába bevonhatja a helyi székhelyű sport fő
tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági társaságokat.
A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése
5. §
(1)3 4 Az önkormányzat a jogszabályok által meghatározott sport feladatokkal kapcsolatos
tevékenységét, fenntartói, felügyeleti és más jogköreit közvetlenül, illetve Polgármesteri Hivatal
közreműködésével és a Városfejlesztési Bizottság segítségével végzi.
(2) Az önkormányzat az éves sport feladattervének, esemény naptárának kialakításába bevonja a
Péceli Spartacus Sportegyesület.
(3) Az önkormányzat az általa megítélt pályázati támogatási összeg felhasználását ellenőrzi az
ellenőrzés céljának megfelelő módon és mértékben.
A sportolók és a sporttevékenység támogatása és finanszírozása
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Módosította: 26/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. október 11-től.
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Módosította: 26/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. október 11-től.
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6. §
(1) Az önkormányzat a költségvetési lehetőségeinek függvényében biztosítja az óvodai, az iskolai
testnevelés, az iskolai diáksportkörök, az iskolai sportverseny rendszer, a helyi sportegyesületek és
sportszervezetek és a lakossági szabadidősport működését.
(2) A városban legalább egy éve bejegyzett, vagy bejegyzett telephellyel rendelkező sportegyesületek
utánpótlás-nevelés támogatásához az önkormányzat a költségvetésben meghatározott összegű Sport
Alapot hoz létre.
(3) A Sport Alapból az utánpótlás neveléshez külső támogatás megszerzését igazoló egyesület a külső
támogatás összegével, de legfeljebb 500.000 forinttal támogatható
(4) A támogatást az egyesületek minden év június 30. napjáig igényelhetik. A támogatás lehetőségéről
és az igénylés módjáról az érdekelteket a határidőt megelőző 30 nappal hirdetményben kell
tájékoztatni
(5) Az igényléshez csatolni kell:
- az utánpótlás-nevelés részletes ismertetését, az elért eredmények felsorolását
- a külső támogatásról szóló szerződést
- a támogatás összeg átutalásának igazolását
(6) A támogatásról és a Sport Alap fel nem használt összegéről a Képviselő-testület dönt. A Sport
Alap felhasználásáról hirdetményt kell közzétenni.
(7) Az önkormányzat pénzbeli, anyagi támogatást kizárólag támogatási szerződésben nyújt. A
támogatás összegének felhasználásáról a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott módon
köteles elszámolni a következő év április 30-ig.
Záró rendelkezések
7. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Benkovics Gyula
polgármester

Dr. Csizmadia Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. április 23.

dr. Csizmadia Julianna
jegyző

3

