Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
3/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelete
a sportról
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete /továbbiakban: Képviselőtestület/ a
Sportról szóló 2004. évi I. törvény /továbbiakban: Stv./ 55. § (1-6) bekezdésében foglaltak
alapján az alábbi rendeletet /továbbiakban: Rendelet/ alkotja.
I.
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. § A Rendelet célja, hogy megalapozza és megalkossa Sárbogárd Város Önkormányzat
/továbbiakban: Önkormányzat/ sport koncepciójának megvalósításához szükséges
feltételeket, s meghatározza a hatáskörébe tartozó sport tevékenység finanszírozásának
módját; figyelembe véve a sport társadalmilag is hasznos céljainak előtérbe helyezését, a
kormány hosszú távú sport-stratégiáját, a szervezett formában működő sporttevékenység
gyakorlásának jogszabályi feltételeit.
A rendelet hatálya
2. § A Rendelet hatálya kiterjed:
1. az Önkormányzat Képviselőtestületére és szerveire
2. az Önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre, nem testnevelési
és sport alapfeladatú önkormányzati költségvetési szervekre /továbbiakban: Intézmények/
3. az Önkormányzattal együttműködő, sporttal foglalkozó helyi szervezetekre
/továbbiakban: Sportszervezetek/
4. az Intézmények, Sportszervezetek által biztosított sport és testnevelési célú
szolgáltatásokat igénybevevő személyekre
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II.
Az Önkormányzati sportfeladatok ellátásának alapelvei
Az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos kötelező feladatai
3. § Az Önkormányzat a hatályos jogszabályokkal összhangban a helyi sporttevékenység
támogatása során kiemelt feladatának tekinti:
1. a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést,
2. a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartását, működtetését,
3. a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben a testnevelési, sportolási
lehetőségek feltételeinek biztosítását,
4. a meglévő sportlétesítmények fejlesztését, új építmények létrehozását pályázati források
kiaknázásával,
5. a sport, szabadidősport népszerűsítését támogató rendezvények, versenyek
lebonyolításának támogatását,
Az Önkormányzati sport feladatok ellátásának szervezeti keretei
4. § (1) Az Önkormányzat a testnevelési és sport feladatok ellátása érdekében a város
lehetőségeihez mérten, az anyagi kondícióknak megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó
helyi szervezeteket. A Sportszervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatát
illetően megállapodást köt. Az Önkormányzattal jelenleg megállapodásban álló
Sportszervezetek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Intézmények elsősorban az alapító okiratokban rögzített sport feladatokat látják el, a
16/2004. (V. 18.) az iskolai sporttevékenységről szóló OM-GYISM együttes rendelet előírásai
szerint, az Önkormányzat által erre a célra biztosított támogatás és saját bevételeik
felhasználásával.
(3) Az Önkormányzat az Intézmények sportlétesítményeit a mindennapos testedzés céljaira
az alapító okiratban rögzített módon biztosítja az Intézmény részére.
(4) Az Önkormányzat a helyi szervezetekkel való együttműködés keretében évente egy
alkalommal - augusztus hónap első felében – sportfórumot szervez.
(5) Az Önkormányzat sportlétesítményeinek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
III.
A sporttevékenység finanszírozása, az Önkormányzat sport támogatási rendszere
5. § (1) A Képviselőtestület a Rendelet 3. §-ban meghatározott sport feladatok ellátására
lehetőségeinek figyelembevételével, évente a költségvetési rendeletében meghatározottak
szerint nyújt támogatást.
(2) A költségvetési rendeletben meghatározott összeget az alábbi formában biztosítja:
1. A Képviselőtestület az Intézmények költségvetésében határozza meg
-az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben a testnevelésre,
mindennapi testedzésre fordítható pénzeszközöket,
-az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához,
fejlesztéséhez szükséges fedezetet.
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2. A Képviselőtestület a Rendelet 4. § (1) bekezdésében tárgyalt Sportszervezetek
létesítmény fenntartását, működtetését külön megállapodás szerint támogatja.
3. A Képviselőtestület az éves költségvetési rendeletben a civil szervezetek támogatására
elkülönített keret terhére biztosítja a helyi sporttal foglalkozó, elsősorban sporttevékenységet
gyakorló szervezetek működését pályázati-támogatási rendszer alapján:
-a támogatási összegbe bele kell számítani, és figyelembe kell venni a pénzben nyújtott
támogatáson kívül a térítésmentesen, vagy kedvezményesen biztosított juttatások (tárgyi
eszközök, épület- és helyiséghasználat, stb.) értékét is
-támogatható az a sporttal foglalkozó szervezet, amely bíróság által bejegyzett egyesület,
közhasznú szervezet, vagy alapítvány formájában működik, és az Önkormányzat illetékességi
területén bejegyzett székhellyel rendelkezik
-a pályázati adatlap, elszámolási lap mintáját a 3, 4. számú melléklet tartalmazza
(3) Az Önkormányzat az 5. § (2) bekezdés 3. pontjában szereplő éves sportpályázatok
meghirdetéséről a CISB javaslata alapján a márciusi ülésén dönt, majd azok elbírálását a
kedvezményezettek meghatározását minden évben az áprilisi ülésén végzi el.
(4) A sportpályázatok meghirdetésénél figyelembe veszi az amatőr és a hivatásos sport
közötti különbséget, így az élsport és a versenysport támogatását a megfelelő eredményesség
érdekében hangsúlyos feladatának tekinti.
IV.
Vegyes rendelkezések
6. § (1) Az Önkormányzat elismerésben részesítheti a sport legeredményesebb támogatóját
a „Az év sportmecénása” díj átadásával a 6/2004. (II. 23.) K t r. s z. rendelettel módosított
28/2002. (VIII.28.) K t r. s z. rendelet helyi rendelet értelmében.
(2) Az Önkormányzat által támogatottak kötelesek a Stv. előírásai, az Önkormányzattal
kötött megállapodás szerint tevékenykedni; a törvényi előírások vagy vállalt kötelezettségek
megszűnése a támogatások megvonásával, illetve az Önkormányzattal kötött megállapodás
felmondásával járhat.
(3) A Rendelet 5 §-ának (2) bekezdésében meghatározott pályázati-támogatásban 1 évig
nem részesülhet az a pályázó, aki a korábban kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem
megfelelően számolt el, illetve a kapott összeget nem rendeltetésszerűen használta fel.
V.
Záró rendelkezések
7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Sárbogárd, 2005. február 11.
Juhász János sk.
polgármester

Krupa Rozália sk.
jegyző

Kihirdetve: 2005. február 14.
Krupa Rozália sk.
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jegyző
1. számú melléklet a 3/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez
Az Önkormányzattal megállapodási szerződésben álló Sportszervezetek:
A sportlétesítmény neve
A szervezet neve
Sárbogárd-Sárszentmiklósi Sporttelep
Sárszentmiklósi Sportegyesület
7003,
Sárbogárd-Sárszentmiklós,
Táncsics M. u.
Hrsz. 4938
Sárbogárdi Labdarúgópálya
Sárbogárdi Labdarúgó Sportklub
7000, Sárbogárd, Ady E. u.
Hrsz. 1083

2. számú melléklet a 3/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez
Az Önkormányzat Intézményei és sportlétesítményei:
Az Intézmény, sportlétesítmény neve
Mészöly Géza Általános Iskola
7000, Sárbogárd, József Attila u. 14.
Hrsz. 552/2

labdarúgó pálya 2 db.
kézi-, kislabdapálya 1 db.
atlétikapálya 1 db.
sportcsarnok 1 db.
tornaterem 1 db.
tornaszoba 1 db.
Sárszentmiklósi Általános Iskola
kézi-, kislabdapálya 2 db.
7003, Sárbogárd, Köztársaság u. 171-173.
atlétikapálya 1 db.
Hrsz. 4836
tornaterem 1 db.
Szent István Általános Iskola
kézi-, kislabdapálya 1 db.
7000, Sárbogárd, Szent István u. 79-82.
tornaterem 1 db.
Hrsz. 1309
edzőterem 2 db.
Sárbogárdi Labdarúgópálya
labdarúgó pálya 2 db.
7000, Sárbogárd, Ady Endre u.
öltöző
Hrsz. 1083
lelátó
Sárbogárd-Sárszentmiklós Sporttelep
labdarúgó pálya 1 db.
7003,
Sárbogárd-Sárszentmiklós, atlétikapálya 1 db.
Táncsics Mihály u.
öltöző
Hrsz. 4938
lelátó
műanyagbevonatú, többfunkciós pálya 1 db.

3. számú melléklet a 3/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez

ADATLAP
Sárbogárd Város Önkormányzata
SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSAIHOZ
A pályázat típusa, kódszáma
(az Önkormányzat tölti ki):

I. A (pályázó) szervezet
1. neve:
2. címe:
3. adószáma:
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4. számlaszáma:
5. képviselője (név, cím, telefon, e-mail):
6. cégbírósági bejegyzés száma (a bírósági végzést kérjük mellékelni):
7. az alapszabályban meghatározott célja (az alapító okiratot, illetve a szervezet
Ligánál, Szövetségnél való bejegyzését igazoló dokumentumokat kérjük mellékelni):

8. tagjainak száma:
9. önkénteseinek száma:
10. foglalkoztatottjainak (fő- és mellékállás, megbízás) száma:
11. sportcélú tevékenysége, jelentősebb programjai a megelőző 2-3 évben:
/ amatőr illetve hivatásos versenyek, bajnokságok feltűntetése /

12. jelentősebb támogatói a megelőző 2 évben:

13. előző évi költségvetésének összege:
14. Sárbogárd Város Önkormányzattól kapott támogatás a megelőző 2 évben:
II. A pályázati program – sport rendezvény
1. címe:
2. helyszíne:
időpontja/időtartama:
3. célja:
4. résztvevőinek (várható) száma:
5. A program hatósugara (Kérjük, aláhúzással jelezze!):
iskolai/intézményi, városi, térségi, megyei, regionális, országos
6. felelősének neve, elérhetősége (cím, telefon, e-mail):
7. rövid leírása: (A részletes leírást külön kérjük mellékelni)
8. költségvetése (e Ft):
Megnevezés
I. Személyi költségek

Összesen

Saját forrás

(munkabér + járulékai, megbízási díjak
tiszteletdíjak)

II. Működési költségek
(helyiségbérlet,
kts.stb)

telefon,

posta,

úti

III. Eszköz (beruházás)

IV. Egyéb (megnevezve)
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Egyéb

Igényelt

Mindösszesen:
(A kért támogatás felhasználási tervét külön kérjük mellékelni.)

Nyilatkozom, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatától kapott korábbi támogatásokkal
elszámoltam.

Sárbogárd, 200 .

PH

...........................................

...........................................

aláírás (pályázó)

aláírás (pénzügyi közreműködő)

4. számú melléklet a 3/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez

ADATLAP
-sportszervezetek részéreelszámolás a megállapodásban
rögzített támogatás felhasználásáról
A szervezet neve: ........................................................................................................................
A kapott támogatás összege: .......................................................................................................
FELHASZNÁLÁSA:
Kiadások típusa, összege:
/ kötelezően csatolandó melléklet: a kiadásokat igazoló számla eredeti példányának bemutatása, amelyre az
önkormányzat felvezeti a felhasznált támogatás megnevezését /
.............................................................................

.......................................................

.............................................................................

.......................................................

.............................................................................

.......................................................

.............................................................................

.......................................................
ÖSSZESEN:

A támogatásból megvalósított cél rövid leírása, értékelése:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Sárbogárd, 200... .................................. hó .......... nap
........................................................
támogatott
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