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PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2009. (V.07.) sz. önkormányzati rendelete
A sportról

Hatályba lépés napja: 2009. június 01.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2009. május hó 05. napjától 2009. május hó 07. napjáig.

Pilis, 2009. május hó 07. napján.

Szabó Márton
polgármester

dr. Csiki Gábor
jegyző
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Pilis Város Önkormányzatának
17/2009. (V.07.) sz. önkormányzati rendelete
a sportról
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló, többször módosított
2004. évi I. törvény (a továbbiakban: sporttörvény) 55. § (4) bekezdésében nyert
felhatalmazása alapján – a települési önkormányzat által, kötelező és az önként vállalt
önkormányzati sportfeladatai ellátása és rangsorolása érdekében, – a sportról, az alábbi
rendeletét (a továbbiakban: Ör.) alkotja meg:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet elfogadásának és megalkotásának célja, hogy megalapozza és létrehozza Pilis
Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Városi Sportfejlesztési illetve
Sportlétesítmény Felújítási Terve, Koncepciója (a továbbiakban: Koncepció)
megvalósításához szükséges feltételrendszert, és egyúttal meghatározza a helyi
sporttevékenység finanszírozásának módját.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a./ az Önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben
résztvevő magánszemélyekre, társadalmi és civil szervezetekre, személyegyesülésekre,
b./ az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló helyi önkormányzati
költségvetési szervekre, a testnevelési és sporttevékenységet végző helyi önkormányzati
költségvetési szervekre,
c./ az Önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre,
d./ a képviselő-testületre és szerveire, valamint a polgármesteri hivatalra.
II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZLETES SPORTFELADATAI
Az Önkormányzat sportfeladatai
3. §
Az Önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az Önkormányzat hosszú távú (első
alkalommal: 2009-2015. évekre vonatkozó) városi Sportfejlesztési illetve Sportlétesítmény
Felújítási Terve, Koncepciója tartalmazza részletesen.

2

3

Az Önkormányzat kötelező sporttevékenységgel kapcsolatos
részletes feladatai
A város Sportfejlesztési, illetve Sportlétesítmény Felújítási terve, Koncepciója
kialakítása
4. §
(1) Az Önkormányzat a települési Sportfejlesztési illetve Sportlétesítmény Felújítási Terve,
Koncepciója meghatározása, megvalósítása és felülvizsgálata során, elsődlegesen figyelmet
fordít:
a./ a településen működő sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására,
b./ az iskolai és egyéb diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására,
c./ a tömegsport rendezvények előkészítésére, lebonyolításuk támogatására,
d./ a meglévő sportlétesítmények állagmegóvására, karbantartására,
e./ a településen már, működő tradicionális települési sportágak (labdarúgás, kosárlabda,
asztalitenisz) stabil és eredményes működésének segítésére.
(2) Az Önkormányzat a települési Sportfejlesztési illetve Sportlétesítmény Felújítási terve,
koncepciója meghatározása, megvalósítása és önkormányzati ciklusonként történő
felülvizsgálata során, másodsorban (kiegészítő jelleggel) figyelmet fordít:
a./ a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítására,
b./ új sportlétesítmény kivitelezésére (beruházására),
c./ a településen megjelenő, új sportágak működésének támogatására,
d./ a településen esetlegesen megjelenő, versenysport működésének, feltételeinek
támogatására.
A sporttal foglalkozó civil, társadalmi szervezetekkel történő együttműködés
5. §
(1) Az Önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban, az
Önkormányzat tárgyévi (tárgyidőszaki) költségvetése keretei között – mindenkori
lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket.
(2) Az Önkormányzat az általa fenntartott és működtetett sportlétesítmények használatát
biztosítja az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, hatályos
önkormányzati rendelet, illetve a Pilis Város ingatlan-nyilvántartásban 2246. hrsz alatt felvett,
természetben Dózsa Gy. u. 33. szám alatti ingatlanon kialakított labdarúgó létesítmények
tekintetében, a Pilisi Labdarúgó Klubbal (székhely: 2721 Pilis, Móricz Zsigmond u. 19.)
megkötött (atipikus) külön megállapodás, továbbá a Pilis Város ingatlan-nyilvántartásban
3900/1 hrsz. és 3900/2 hrsz. alatt felvett, természetben Huba utcai játszó és sportpark
tekintetében, a Pilisi „Összefogás” Egyesülettel megkötendő, az ingatlan feletti használati és
kezelői jog átadására vonatkozó külön megállapodás (speciális szabályok) szerint.
(3) A Képviselő-testület a településen működő további sportegyesületekkel,
sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel az egyes ingatlanok, létesítmények további,
tartós és rendszeres használatba adására (kezelésbe adására), az államháztartás működésére,
az önkormányzati vagyonnal történő felelős gazdálkodásra irányadó, központi jogszabályok
valamint a helyi önkormányzat által megalkotott önkormányzati rendeletek (kiemelten: Pilis
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Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló hatályos önkormányzati rendelete) valamint a jelen rendelet keretei között
megállapodást köthet.
(4) Az Önkormányzat a közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú
kiszolgáló létesítmények, műszaki berendezések sport célú használatát - amennyiben azt
központi ágazati jogszabály nem tiltja - Pilis Város Önkormányzatának a Pilis Város
közigazgatási területén a közterület használat rendjéről szóló, hatályos önkormányzati
rendelete keretei között biztosítja.
Az önkormányzati óvodai, iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése
6. §
(1) Az Önkormányzat az óvodai, iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi,
tárgyi feltételek biztosításáról - az Önkormányzat tárgyévi költségvetése részét képező
intézmények úm. intézményi költségvetésébe illesztetten - folyamatosan gondoskodik.
(2) Az oktatási-nevelési intézmények testnevelési alapfeladataik ellátásán túl, részt vesznek a
település sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek, a serdülő
és ifjúság különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait.
(3) Az oktatási-nevelési intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő
sportszervezetei együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor.
Az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények
működtetése, állagmegóvása és karbantartása, értéknövelő felújítása, fejlesztése,
új sportlétesítmény kivitelezése
7. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények
működéséhez, állagmegóvásához és karbantartásához szükséges fedezetet - az Önkormányzat
tárgyévi költségvetése részét képező intézmények úm. intézményi költségvetésébe illesztetten
- biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények értéknövelő
felújításához, fejlesztéséhez valamint új sportlétesítmény kivitelezéséhez szükséges fedezetet
a települési Sportkoncepciójában illetve Sportlétesítmény Felújítási Tervében foglaltak
szerint, - az éves költségvetésében, tárgyévenként (tárgyidőszakonként ütemezetten),
elkülönítve - biztosítja.
(3) A jövőben fejlesztéseknél is előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztési programokat,
amelyek
a./ a létesítmény multifunkcionális létesítménnyé történő átalakítását szolgálják,
b./ a sportturizmust is szolgálják.
(4) A Képviselő-testület figyelmet fordít továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló
sportlétesítmények műszaki állapotának fejlesztése érdekében, a fejlesztés támogatásához
Európai Uniós, hazai, regionális pályázati források igénybevételére is.
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A tömegsport és szabadidősport feltételrendszerének fejlesztése
8. §
Az Önkormányzat az egészségmegőrzés, az egészséges fizikai állapot, közérzet javítása, az
egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet
vállal a helyi, valamint regionális tömegsport és szabadidősport feltételeinek fejlesztésében.
A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának,
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának,
illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése
9. §
(1) Az Önkormányzat támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelést, a nők
és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportját,
illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását.
(2) Az Önkormányzat a gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelési tevékenységet
támogatásával segíti, valamint vállalja:
a./ a szabadtéri sportlétesítmények fejlesztését,
b./ játszóterek fejlesztését,
c./ a településen működő sportszervezetekben az amatőr versenyző utánpótlás nevelésének
támogatását.
(3) Az Önkormányzat a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények előkészítését,
megtartását és lebonyolításának is támogatja.
A nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel
10. §
Az Önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban.
Ennek részeként:
a./ a testvértelepüléseivel való sportkapcsolatok kiépítésével lehetőséget biztosít a
sportrendezvényeken való közös szereplésre,
b./ a települési sportszervezetek nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét támogatja.
III. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI SPORTFELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER
Az önkormányzat sportintézményei és létesítményei
11. §
(1) Az Önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti:
a./ Városi Sportpálya (Dózsa Gy. u. 33. szám alatti sport létesítmény),
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b./ az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló intézményeiben lévő
tornatermek, sportpályák.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létesítmények adatait az oktatási-nevelési intézmények
Alapító Okiratai rögzíti és tartalmazzák.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létesítmények funkcióit az oktatási-nevelési
intézmények Alapító Okiratai rögzítik, valamint az oktatási-nevelési intézmények Szervezeti
és Működési Szabályzatai tartalmazzák.
IV. FEJEZET
A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS SZERVEZÉSE
A sporttevékenység irányítása, szervezése és a feladatok ellátásának koordinálása
12. §
(1) A külön jogszabályban és a rendeletben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos
hatásköröket - központi jogszabály meghatározása szerint a./ a Képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben,
b./ a polgármester,
c./ a Képviselő-testület által létrehozott Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság
gyakorolja.
(2) A polgármester és a szakbizottság részére átruházott feladat- és hatásköröket Pilis Város
Önkormányzatának Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló, hatályos önkormányzati rendelete rögzíti, és határozza meg.
(3) A külön jogszabályban és e rendeletben meghatározott sportfeladatokkal összefüggő
szervezési feladatokat a Képviselő-testület Hivatala (Pilis Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala) végzi el.
A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos helyi
államigazgatási feladatok
13. §
(1) A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet
sportrendezvényt szervezni. A sportrendezvény előkészítéséért, teljeskörű megszervezéséért a
szervező felel.
(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményben, a közterületen és az
önkormányzati intézményben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek, az
Önkormányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van.
A szervező a jogszabályokban foglalt engedélyek, hozzájárulás birtokában és az igénybe vett
terület kezelőjének írásbeli hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket.
(3) Közterületeken rendezvények Pilis Város Önkormányzatának a Pilis Város közigazgatási
területén a közterület használat rendjéről szóló, hatályos önkormányzati rendelete keretei
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között szervezhetőek és megtartásukhoz az Önkormányzat képviselője által kiadott, a
sportrendezvény megtartására irányuló kérelemnek helyt adó döntés meghozatala szükséges.
(4) Az Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények, eszközök üzemeltetője
(használója) köteles a sportlétesítményeket, eszközöket az intézmény (szakfeladat) céljaival
és feladataival összhangban, rendeltetésszerű állapotban tartani.
V. FEJEZET
A SPORTTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSÁNAK RENDSZERE
A sporttevékenység finanszírozása
14. §
(1) Az Önkormányzat a települési sporttevékenység támogatására a központi jogszabályban
meghatározott mértékű állami finanszírozást kap, amelynek tárgyévi jogcímét, az egy lakosra
jutó mértékét és az állami finanszírozás nyújtásának további feltételeit a tárgy évre (tárgy
időszakra) érvényes, állami költségvetésről szóló törvény határozza meg.
(2) Az Önkormányzat az általa elfogadott települési Sportkoncepcióban, illetve
Sportlétesítmény Felújítási Tervében foglaltak megvalósítására, a tárgyévi költségvetésében
az Állam által a települési sporttevékenység támogatására a központi jogszabályban
meghatározott mértékű állami finanszírozás 60 %-ával megegyező mértékű pénzügyi
fedezetet (sportfelhalmozási, karbantartási célú költségvetési hozzájárulás) biztosít, - az
Önkormányzat saját bevételei (saját költségvetése) terhére.
(3) Az Önkormányzat a településen működő sportszervezetek utánpótlás nevelésének
támogatására, illetve a településen már működő tradicionális települési sportágak (labdarúgás,
kosárlabda, asztalitenisz) stabil és eredményes működésének segítése értekében, a települési
önkormányzat tárgyévi költségvetésében meghatározott mértékű sportműködési célú
költségvetési támogatást biztosítja.
(4) Az Önkormányzat az iskolai és diáksport működtetésével és fenntartásával kapcsolatos
költségvetési kiadásokat - az oktatási-nevelési intézmények költségvetésének tervezése
részeként, - a tárgyévre (tárgyidőszakra) érvényes oktatási normatíva kerete terhére biztosítja.
(5) Az Önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről a tárgyévre (tárgyidőszakra)
érvényes, és irányadó - éves költségvetési rendelete részeként dönt.
(6) A támogatás forrásai: a sporttörvény alapján, az Állam által biztosított állami finanszírozás
(normatív támogatás), valamint az Önkormányzat saját költségvetési bevételei.
VI. FEJEZET
VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
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Vegyes és átmeneti rendelkezés
15. §
(1) Az önkormányzati sport célú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai
és az Önkormányzattal kötött (külön) megállapodások szerint tevékenykedni.
(2) A jogszabályi előírások vagy a vállalt kötelezettségeik megszegése a támogatások
megvonásával illetve az Önkormányzattal kötött szerződések (megállapodások)
felmondásával (egyoldalú megszüntetésével) járhat.
Hatályba léptető rendelkezések
16. §
(1) Az önkormányzati rendelet - az Ör. 14. § (2) bekezdése kivételével - 2009. június 01.
napján lép hatályba.
(2) Az önkormányzati rendelet 14. §-ának (2) bekezdése 2010. január 01. napján lép hatályba,
azzal, hogy rendelkezéseit első alkalommal az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
összeállítása során kell alkalmazni.
(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, - a
Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.
Pilis, 2009. május hó 04. napján.

Szabó Márton
polgármester

dr. Csiki Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Pilis, 2009. május hó 05. napján.

dr. Csiki Gábor
jegyző
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