
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

a sportról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1.  §   A  rendelet  célja,  hogy  megalapozza  és  létrehozza  Tata  Város  Önkormányzata
(továbbiakban  Önkormányzat)  sportkoncepciójának  megvalósításához  szükséges  feltétel-
rendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának.

A rendelet hatálya

2.  §   (1)  A  rendelet  hatálya  kiterjed  az  Önkormányzat  által  a  sport  területén kötelezően
ellátandó és önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök
felhasználására.
(2)  A rendelet  hatálya  kiterjed minden,  Tata közigazgatási  területén  működő,  hivatalosan
bejegyzett,  sporttevékenységet  végző jogi  személyiségű  és  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező  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.

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

3. § (1) Az Önkormányzat kötelező 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  szervezetekkel  való
együttműködés,
c) a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartása, működtetése,
d) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladatok keretében illetékességi területén a (2)
bekezdésben  foglaltak  mellett  –  lehetőségei  szerint  –  biztosítja  az  önkormányzati  iskolai
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,
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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 sporttevékenység feltételeinek elősegítése,
f) a sport népszerűsítése.
(5) Az Önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelező feladatai mellett illetékességi
területén a helyi sporttevékenységet elsősorban a következő módon segíti elő:
a) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatásával,
b) városi szintű vagy Tatán rendezett, regionális és országos sportversenyek, rendezvények,
kialakításának és működtetésének segítésével,
c) egyéni sportolók országos és nemzetközi versenyeken való részvétele támogatásával.

A sporttámogatás felosztási területei

4. §  (1) A Képviselő-testület a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden évben a
költségvetési rendeletében az alábbi területek szerint határozza meg:
a) gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlásnevelés támogatása,
b) sportszervezetek működésének támogatása,
c)  sportesemények,  sportrendezvények  támogatása,  kiemelkedő sportteljesítmények
elismerése, egyéni sportolók országos és nemzetközi versenyeken való részvétele támogatása
d) az egészségvédelmi és sportalap támogatása.
(2) Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegből sportszervezetek az (1)
bekezdésben meghatározott feladatokra támogatási kérelem, illetve pályázat útján nyerhetnek
el támogatást.
(3)  A  pályázat  lebonyolításának  szabályait  a  Képviselő-testület  mindenkori  sportügyekkel
foglalkozó  bizottsága  évente  a  költségvetési  rendelet  elfogadását  követő  60  napon  belül
állapítja meg. 
(4)  A  mindenkori  sportügyekkel  foglalkozó  bizottság bírálja  el  pályázatokat,  dönt  a
támogatások odaítéléséről. 

A sportszervezetek támogatása

5.  §   (1)  Az  Önkormányzat  a  kedvezményezettel  támogatási szerződést  köt,  amely  a
kedvezményezett  adatain  kívül  tartalmazza  a  támogatás  célját,  a  felhasználás  részletes
leírását,  összegét,  folyósításának  módját  és  ütemezését,  a  támogatás  felhasználására  és
elszámolására  vonatkozó  kötelezettségeit,  a  részére meghatározott  szakmai
teljesítménymutatókat, nyilatkozatát, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása és tudomásul
veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
(2)  A  kedvezményezett  a  támogatást  kizárólag  a  támogatási  szerződésben  meghatározott
kiadásokra  használhatja  fel.  A  pályázó  az  elszámoláskor  az  eredetileg  benyújtott
költségvetésétől indokolt esetben 20%-kal eltérhet az egyes költségvetési tételek között.
(3) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt
kötelezettségét,  az  igénybe  vett  támogatást  a  mindenkor  érvényes  jegybanki  alapkamattal
növelt összegben kell visszafizetnie.
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(4)  A  pályázat  tárgyával  kapcsolatos  minden  nyilvánosság  elé  kerülő  írásos  és  hangzó
anyagban  (meghívókon,  publikációkban,  nyilatkozatokban  stb.)  a  pályázónak  fel  kell
tüntetnie, közzé kell tennie a támogatás tényét.

A sportesemények és rendezvények támogatása

6.  §   (1)  Az  Önkormányzat  támogatja  a  városban hagyományosan  megrendezésre  kerülő

városi, országos, nemzetközi sporteseményeket, amelyek a következők:
a) Tó-futások,
b) Minimarathon,
c) Kihívás napja.

Záró rendelkezések

7. §  (1) Ez a rendelet a 2011. március 31-én lép hatályba. 

 Michl József dr. Horváth Tivadar
 polgármester          jegyző
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A sportról szóló 2004. év I.  törvény írja elő az önkormányzat számára, hogy a törvényben
meghatározott feladatai alapján rendeletben állapítsa meg a helyi adottságoknak megfelelően
a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből
a sportra fordítandó összeget. 
A  rendelet  törvényt  és  az  önkormányzat  költségvetési  rendeletét  figyelembe  véve  az
önkormányzat teherbíró-képességének keretein belül határozza meg az ellátandó feladatokat.  

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A  rendelet  célját  A  sportról  szóló  2004.  év  I.  törvénnyel  összhangban  határozta  meg  a
Képviselő-testület.  

A 2. §-hoz

A rendelet tárgyi hatályáról szól rendelkezéseket tartalmazza. 

A 3-5. §-hoz

Rögzíti  az önkormányzat  feladatait,  a  feladatok  megvalósításához  szükséges  költségvetési
forrás biztosítására és a támogatások elosztására vonatkozó előírásokat.

A 6. §-hoz

Az Önkormányzat által támogatott legnagyobb sporteseményeket sorolja fel.

A 7. §-hoz

 A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.


