Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. szeptember 30.
Hatályos: 2009. szeptember 30.

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13/2001. (XII.10.) számú rendelete
A Sportról
„A Magyar Köztársaság polgárai számára a sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység a magyar és
az egyetemes kultúra része, a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez…”
Csurgó Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2000. évi CXLV. törvény a sportról 59. §. és 61. §. (1) és (4) bekezdésének; valamint a 1990. évi LXV. Tv. 8. §. (1) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján – a kötelező és az önként
vállalt önkormányzati sportfeladatok ellátása érdekében – az alábbi rendeletet alkotja:
I.
A települési önkormányzat kötelező feladata illetékességi területén a helyi sporttevékenység támogatása. Ennek formái
különösen

1. §.
A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatok:
(1) A város sportkoncepciójának2 kialakítása3 és önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata; ennek során
a.) az óvodai és
b.) az általános iskolai nevelési (pedagógiai) programok valamint a városban működő sportegyesületek utánpótlásának nevelésével összefüggő tevékenységek összehangolása az önkormányzat illetékes szakmai bizottságának feladata. Az önkormányzat a település sportegyesületeinek utánpótlás nevelését támogatja.
c.) A középiskola, a középiskolai kollégium (vagy a felsőoktatási intézményi) testnevelés és diáksport önkormányzati támogatásának feltételeiről és módjáról a középiskola, a középiskolai kollégium (vagy felsőoktatási
intézmény) fenntartójával kötött (kötendő) megállapodásban kell rendelkezni.
d.) Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt beszámoltatja az önkormányzati támogatásban részesülő amatőr sportolókat foglalkoztató egyesületeket, sportvállalkozásokat és a következő évi
terveik ismeretében alakítja ki a költségvetés sporttámogatási koncepcióját. Az önkormányzat éves költségvetési beszámolója előtt a támogatott szervezetektől tájékoztatót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási munkáról; az önkormányzati támogatásban részesülő sportegyesületek és sportvállalkozások beszámolója az éves
költségvetési beszámoló részét képezi.
(2) Csurgó önkormányzata a szabadidősport feltételeinek fejlesztését és éves működtetését tekinti alapfeladatának.




a.) A versenyszerű amatőr sportolást kiegészítő támogatásban részesítheti.
b.) Azokat a sportvállalkozásokat támogatja, amelyek működésük során kötelező vagy önként vállalt
önkormányzati sportfeladatot az önkormányzattal kötött szerződés alapján látnak el.
c.) A hivatásos sportolás esetén a sportegyesületek, sportvállalkozások és a hivatásos sportolók önkormányzati támogatásban (a jelen rendelet 2. 3. és 4. §-ba foglalt feltételeken túl és külön szerződés alapján) akkor részesíthetők,
ha a támogatás az eredményesség alapján indokolt, és a városra nézve előnyökkel jár,
a szerződés szponzorálási vagy arculat-átviteli megállapodás is lehet.
A SPORTTAL FOGLALKOZÓ HELYI SZERVEZETEKKEL VALÓ
EGYÜTTMŰKÖDÉS

(3)

Az önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel; a városban működő sportegyesületeket, a városi civil szervezetek sporttevékenységét az alábbiak szerint támogatja.4
a.) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítményeket – szerződés alapján – hosszabb távra – haszonkölcsönbe adhatja.
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b.) Az önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmények kedvezményes és ingyenes használatát biztosíthatja. A sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és
rendszeres használatának feltételeit illetően megállapodást kell kötni.
c.) A közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló létesítmények, műszaki berendezések sport célú használatát biztosítja az önkormányzat. E körbe tartoznak a strandok, a zöldterületek e célra kialakított részei.
d.) Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és közterületek tartós sport célú hasznosításának
lehetőségét a településen működő civil szervezetek, lakóközösségek és sportvállalkozások (vagy
más vállalkozók) esetében, támogathatja az önkormányzat.
e.) Támogathatja továbbá a nem csurgói székhelyű szervezetek és vállalkozások ilyen irányú tevékenységét, ha az a településre nézve előnyökkel jár. A támogatás formáját és mértékét illetően
megállapodást kell kötni.
f.) A védett közterületek sport célú használatát az önkormányzat jegyzője a természeti érték védelme
miatt megtilthatja. A közterületek használatának feltételeit illetően a vonatkozó önkormányzati
rendelet szerint kell eljárni.
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2. §.
Az önkormányzat a sport célú támogatások összegéről és megosztásáról a mindenkori éves költségvetési rendeletében
dönt. A támogatás forrásai: a sporttörvény alapján az állam által biztosított normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei.5 2
(1) A támogatás a kedvezményezettel kötendő szerződés alapján történik.6 Nem részesíthető támogatásban az
a szervezet és sportvállalkozás, amelynek köztartozása van.
(2) Az önkormányzat egyéb sport- és kulturális célú támogatásként – illetékes szakmai bizottságának hatáskörébe utaltan –, éves költségvetési rendeletében pályázaton felosztandó összegről dönt. A pályázati támogatás a kedvezményezettel szerződés alapján történik. Nem részesíthető támogatásban az a szervezet és
sportvállalkozás, amelyik a pályázati kiírás szerint nem számol el vagy amelynek köztartozása van. A pályázati összegek felhasználása minden évben a szakbizottság által elfogadott pályázati kiírásnak megfelelően történik.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
FENNTARTÁSA, MŰKÖDTETÉSE7
(3) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásának költségét éves költségvetésben
elkülönített fejezetben biztosítja.
a.) Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény fenntartása haszonkölcsönbe adás-;
b.) civil szervezettel kötött feladatvállalási megállapodás
c.) vagy sportvállalkozással, vállalkozóval kötött megállapodás alapján is történhet.

1

4

2

5

59. §. (2) b) pontja: kötelező önkormányzati feladat az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó
helyi szervezetekkel való együttműködés.
61. §. (3) bekezdés: A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos, az (1) bekezdésben, az 59. §-ban és a 62.
§. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feladataik ellátásához a költségvetési törvény szerint önálló normatív támogatásban
részesülnek. Ezen kívül részükre a feladatellátáshoz szükséges egyéb pénzügyi eszközöket a költségvetési fejezetek
ágazati, szakmai célú támogatási pénzeszközei terhére kell biztosítani, az azok felosztására, felhasználására vonatkozó
szabályok szerint, elsősorban pályázati rendszer keretében.
6
22. §. (3) Állami, önkormányzati támogatásban csak az állami sportinformációs rendszerben nyilvántartott
sportszervezetek részesülhetnek.
7
59. §. (2) c) pontja (létesítmény fenntartás, működtetés)
8
59. §. d) pontja (iskolai sport feltételeinek megteremtése)
9
62. §. (1) Iskola, kollégium és óvoda nem építhető a lakosság és a tanulók számához viszonyított, külön jogszabályban meghatározott méretű tornaterem vagy tornaszoba nélkül.
(2) A tornateremmel nem rendelkező, már működő iskola, illetve kollégium fenntartója köteles a tanulók részére a külön jogszabályban meghatározott sportolási lehetőséget biztosítani.
2

AZ ÖNKORMÁNYZATI ISKOLAI SPORTTEVÉKENYSÉG FELTÉTELEINEK
MEGTEREMTÉSE8

3. §.
Az önkormányzat az iskolai sporttevékenység jellegéről, annak finanszírozási módjáról a mindenkori éves költségvetésében dönt.9
(1) A település oktatási intézményeinek és az önkormányzati támogatásban részesülő sportegyesületeknek feladatai:
a.) az oktatási intézmények testnevelési alapfeladatainak ellátásán túl10 – a város sportegyesületeinek
utánpótlás nevelésében vesznek részt, figyelembe véve a gyermek és ifjúság különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait. Az oktatási intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő sportegyesületei együttműködésre kötelezettek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor.
b.) Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenységek éves pénzügyi feltételeit
az önkormányzat az intézményi költségvetés elfogadásakor abban elkülönítetten biztosítja. A
sport célú állami és önkormányzati támogatás intézményeknél történő felhasználásáról az intézmények vezetői az illetékes önkormányzati bizottságoknak (pénzügyi és szakmai) évenként tájékoztatást adnak.
(2) Más önkormányzat oktatási intézményének (vagy állami, önkormányzati oktatási feladatot ellátó közhasznú szervezetnek, alapítványnak) az önkormányzatok megállapodása vagy képviselő-testületi határozat
alapján adható sport célú támogatás.
AZ ÖNORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
FEJLESZTÉSE11

4. §.
A sportlétesítmények fejlesztése
(1) Az önkormányzat ciklusprogramjának megfelelően dönt a sportlétesítmények és tevékenységek fejlesztéséről a mindenkori éves költségvetésben. A fejlesztéseknél előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztési
programokat, amelyek
a.) multifunkcionális létesítménynek minősülnek,
b.) a sportturizmust szolgálják.
A fejlesztéseknél előnyben lehet részesíteni azokat a programokat is, amelyeknél
c.) a létesítmény későbbi fenntartása haszonkölcsönbe vagy sportvállalkozásba történő adással is biztosítható és nem terheli a város költségvetését,
d.) a létesítmény későbbi fenntartása térségi összefogással (társulási vagy kht formában) a városra
nézve előnyösen biztosítható.
3
12

ÚJ SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE

ÉS A SZABADIDŐSPORT FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE13

3
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63. §. (1) A közoktatási intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez, sporttevékenységéhez szükséges feltételeket biztosítani kell.
11
60. §. (1) a) pontja valamint (sportlétesítmények fejlesztése)
64. §. (1) Új sportlétesítmény csak úgy építhető, hogy a fogyatékos sportolók és nézők számára mind építészeti, mind pedig kommunikációs szempontból akadálymentes legyen. A sportlétesítmények korszerűsítésénél is figyelemmel kell lenni a fogyatékos személyek érdekeire.
(2) A sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelmi
hatóság, a mentőszolgálat és a tulajdonos (üzemeltető) a versenyrendszer első sportrendezvénye előtt harminc nappal
közösen ellenőrzi.
(3) A (2) bekezdés szerinti ellenőrzés időpontjáról – azt legalább tizenöt nappal megelőzően – a sportlétesítmény üzemeltetője értesíti az érintett szervezeteket.
(4) A sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos részletes településrendezési, építésügyi, sportszakmai, egészségügy, környezet- és természetvédelmi feltételeket külön jogszabály állapítja meg.
3

(2) Az új létesítmények a nemzeti sportszabvány alapján épülhetnek meg, a meglévő létesítmények felújításakor, fejlesztésekor ennek megfelelően kell eljárni.
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
SEGÍTÉSE14

5. §.
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 az önkormányzat a rendelet 2. §-ában írt módon támogatja.
(1) A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés területén az önkormányzat önként vállalt feladatai lehetnek:
a.) a szabadtéri sportlétesítmények, atlétikai pályák fejlesztése,
b.) a sportturizmust (is) szolgáló sport- és rekreációs létesítmények, játszóterek fejlesztése,
c.) a téli sportok, köztük a sí- és korcsolyaoktatás támogatása,
d.) a városban működő sportszervezetekben az amatőr szintű versenyző utánpótlás nevelésének támogatása,
e.) az úszás oktatásának támogatása.
(2) A tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának területén az önkormányzat önként vállalt
feladata lehet a turisztikai szezonban szervezett és visszatérő sportesemények és rendezvények támogatása.
(3) A nők és a fogyatékosok, valamint a hátrányos helyzetű csoportok sportolásának támogatása – amennyiben a városban nem működik e tevékenységet szervező önálló jogi személy –, más, nem városi illetőségű
szervezettel kötött megállapodás alapján is történhet.
A NEMZETI ÉS A NEMZETKÖZI SPORT NÉPSZERŰSÍTÉSÉBEN VALÓ
KÖZREMŰKÖDÉS15

6. §.
A nemzetközi sportkapcsolatokban a városi tulajdonú létesítmények hasznosításával vesz részt:
(1)
az önkormányzat a város partnervárosaival (testvérvárosaival) való sportkapcsolatok során,
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(2)

4

a nemzetközi jelentőségű városi sportturisztikai eseményeket, tevékenységeket támogatja.

12

60. §. (1) b) pontja (szabványos új sportlétesítmény építése)
60. §. (1) c) pontja (szabadidősport feltételeinek fejlesztésével)
14
60. §. (1) d) pontja (rendezvények lebonyolításának segítésével)
15
60. §. (1) g) pontja (nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésének segítésével)
13

16

Sporttörvény 78. §., 87. §. (jogosultság sportrendezvény szervezésére, néző részvétele sportrendezvényen)
Versenynaptár, nyitvatartási idő, egyedi esemény időpontjának előzetes közlése.
18
Nyitva tartás, bérlet, jegyárak, a sportlétesítmény használatára vagy a rendezvényen való részvétel feltételeire vonatkozó előírások közlése a szervező (a létesítmény üzemeltetőjének) kötelezettsége. A közterületeken elhelyezett,
bárki által használható sporteszközök és létesítmények esetében a közterületre biztosítást kell kötni.
19
1988. évi I. trv. („úttörvény”)
17

4

(3)

Az önkormányzat támogathatja a csurgóiak nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét, a rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdése szerinti módon és feltételekkel.

7. §.
A tömeges részvétellel szervezett és önkormányzati támogatásban részesülő sportrendezvények finanszírozásáról (az
illetékes szakmai bizottság előterjesztése alapján) a képviselő-testület az éves költségvetési rendelet megalkotásakor
dönt.
(1) A finanszírozás módja:
a.) előnyben és kiemelt támogatásban kell részesíteni a visszatérő helyi rendezvényeket,
b.) a város kedvező arculatát, népszerűsítését szolgáló helyi rendezvényeket,
c.) a sporttörvény 60. §. (1) d.) pontja szerint írt csoportok Csurgón szervezett visszatérő, a megyében és Csurgó kistérségében szervezett rendezvényeit.
II.
A SPORTTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS HELYI
ÁLLAMIGAZGATÁSI (HATÓSÁGI) FELADATOK

8. §.
A város közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint16 lehet sportrendezvényt szervezni. A sportrendezvényért a szervező felel.
(1)
Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben, a közterületeken és az önkormányzati intézményekben szervezett sportlétesítményeket illetően a szervezőnek az önkormányzat jegyzője felé előzetes
tájékoztatási kötelezettsége van.17
a.)
b.)
c.)

Az önkormányzat jegyzője a közterületeken szervezett sportrendezvény megtartását megtilthatja,
ha az a védett természeti értékeket veszélyeztetné.
A vízi és a légi sportesemények szervezőinek a hajózásra és a légi közlekedésre vonatkozó szabályokat (is) be kell tartaniuk.
A szervező a szükséges hatósági engedélyek birtokában és az igénybe vett terület kezelőjének19
hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket.

(2) Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek megfelelően szervezhetők és
megtartásukhoz az önkormányzat (képviselőjének vagy megbízottjának) előzetes tulajdonosi hozzájárulása
szükséges.
(3) A közterületeken és az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben elhelyezett, bárki által
használható sporteszközök és létesítmények esetében biztosítást kell kötni, hogy az önkormányzattal
szembeni esetleges kárigények kielégíthetők legyenek.
a.) Az önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzati intézmények tulajdonában, illetve kezelésében lévő sportlétesítmények, eszközök üzemeltetője köteles a sportlétesítményeket, eszközöket
rendeltetésszerű állapotban tartani és azok használatával kapcsolatosan biztosítást kötni.
b.) A haszonkölcsönbe, használatba adott sportlétesítmények esetében a – rendeltetésszerű használat
mértékéig – a kedvezményezett szervezet kötelezettsége a biztosítás.
c.) A haszonkölcsönbe, eseti vagy tartós használatba átadott önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekre vonatkozóan a vagyonbiztosításról a szerződés megkötésekor rendelkezni kell.
(4) Az önkormányzat jegyzője – az önkormányzat sportcélú támogatásának mértékéig – a támogatott jogi
vagy magán személytől évenként gazdasági-pénzügyi beszámolót kér és azt az önkormányzat könyvvizsgálójának közreműködésével is ellenőriztetheti.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

9. §.
(1) Az önkormányzat a város sportéletének fejlesztését elősegítő magán- és jogi személyeket, a sikeres sportolókat és sportszervezeteket a vonatkozó rendeletei szerint kitüntetésben részesítheti.
(2) A városhoz kötődő országos és nemzetközi sikereket elért sportolóknak az intézmények, közterületek elnevezésekor méltó emléket állíthat.
(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő sajtó közreműködésével a város sportéletének értékeit népszerűsíteni
kívánja.
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10. §.5
Az Európai Unió jogának való megfelelés
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

11. §.
Az önkormányzati sport célú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai és az önkormányzattal kötött
megállapodások szerint tevékenykedni; a törvényi előírások vagy a vállalt kötelezettségeik megszegése a támogatások
megvonásával illetve az önkormányzattal kötött szerződések felmondásával járhat. A meglévő megállapodások felülvizsgálata 2001. decemberig és az új megállapodások megkötése 2002. évi költségvetést felülvizsgáló testületi ülésig
történjen meg.

12. §.
A rendelet kihirdetésekor lép hatályba.

Csurgó, 2001. november 20.

Dr. Kovács Tamásné sk.
jegyző

Szászfalvi László sk.
polgármester

Eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat!
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Beiktatta: 19/2009. (IX.30.) rendelet, hatályos: 2009. szeptember 30-tól
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