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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2009. (IV.27.) sz. rendelete
az önkormányzat helyi sporttevékenységgel
kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről
módosításokkal egységes szerkezetben
Tamási Város Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet célja
A rendelet célja Tamási város területén a helyi adottságokat figyelembe véve biztosítani
a város polgárai számára a sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység alapvető feltételeit, a sporttal foglalkozó
helyi szervezetekkel való együttműködést, az
önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartását, működését, az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtését.
2.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat
által ellátandó, önként vállalt feladatokra és a
sport támogatására rendelt pénzeszközök
felhasználására.

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel
összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) 1fenntartja és működteti a tulajdonát képező és üzemeltetésében lévő sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai
testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit,
e) segíti a sportrendezvények lebonyolítását.
(2) A képviselőtestület megalkotja a települési sportkoncepciót és hatékonyan részt vesz
annak megvalósításában. A magyar sport
hosszú távú fejlesztési céljaival összhangban
ciklusonként áttekinti és szükség szerint aktualizálja a sportfejlesztési célkitűzéseit.
4. §
A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel
való együttműködés
(1)
Az önkormányzat együttműködik a
sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel; a
városban működő sportszervezetek2, a városi
civil szervezetek sporttevékenységét az alábbiak szerint támogatja.
(a) Az önkormányzat a tulajdonában és
használatában lévő sportlétesítményeket szerződés alapján- hosszabb távra – használatba adhatja, a hasznosítási formák kikötésével, a képviselő-testület döntése alapján.
(b) Az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő ingatlanok és közterületek
tartós sport célú hasznosításának lehetőségét
támogathatja az önkormányzat, a képviselőtestület döntése alapján.
5. §

3. §
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos
feladatai
(1)
Az Önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik illetékességi területén a
városi sporttevékenység támogatása. E feladatai körében az önkormányzat:
a) Kialakítja a város sportkoncepcióját és
azt szükség szerint, de legalább ötévente
felülvizsgálja.

Támogatás, finanszírozás és elszámolás
rendszere
(1) Az önkormányzat a sport célra fordítható
támogatások keretösszegéről a költségvetési
rendeletében dönt. A támogatás forrásai: a
sporttörvény alapján az állam által biztosított
normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei.
(2) Támogatott célok:
1
2

Mód.: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.
Mód.: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.

2
-

Eszközbeszerzés,

-

működési feltételek biztosítása versenyprogram lebonyolítása,

-

szabadidős rendezvények,

-

szervezett és visszatérő helyi sportrendezvények megvalósítása.

(3)3 Támogatási kategóriák:
a) Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek támogatása
b) Látvány-csapatsporton kívüli sportágakban
működő sportszervezetek alap-és működési
támogatása
c) Versenyrendezés támogatása.
(4)4 Valamennyi támogatási kategóriában támogatásra jogosult azon legalább egy éve Tamási Város közigazgatási területén működő,
ott székhellyel rendelkező hivatalosan bejegyzett sportszervezet (továbbiakban: sportszervezet), amely utánpótlás-nevelést folytat, előző
évben részére odaítélt önkormányzati támogatással elszámolt és amely e rendeletben foglalt
feltételeknek megfelel illetve azoknak eleget
tesz.

(5)5

(7)7
(8)8
9

A támogatás részletes feltételei
5/A.§

Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek támogatása
(1) Az 5.§ (3) bek. a) pont szerinti támogatásra
azon látvány-csapatsportban működő sportszervezet jogosult, amely a támogatási kérelmet megelőző évben látvány-csapatsport táMód.: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.
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(2) Az önkormányzat költségvetésében e célra
sportszervezetenként meghatározott összeg kerül odaítélésre az (1) bek. szerinti feltételeknek
megfelelő sportszervezet részére, amely összeg
nem haladhatja meg a támogatási igazolásban
előírt önerő összegét.
(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell
a támogatási igazolást.
(4)10 A támogatásról a képviselő-testület márciusi ülésén dönt.
5/B.§
Látvány-csapatsporton kívüli sportágakban
működő sportszervezetek alap-és működési
támogatása
(1) A látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő sportszervezetek támogatása alap
és működési támogatásból áll az önkormányzat
adott évi költségvetésében meghatározott keret
alapján.
(2) Alaptámogatásra azon sportszervezet jogosult
- amely olyan sportágban működik, amely nem
tartozik látvány-csapatsportágba, de olimpiai
sportágat képvisel vagy a sportág részt vesz a
diákolimpiai versenyrendszerben;

(6)6

3

mogatását biztosító támogatási igazolással rendelkezik.

- amely hivatalos és érvényes edzői engedélylyel rendelkező edzővel működik;
- igazolt, versenyengedéllyel rendelkező sportolókat versenyeztet.
(3) Az alaptámogatásra valamennyi támogatás
iránti kérelmet benyújtó és a támogatási feltételeknek megfelelő sportszervezet jogosult. Az
alaptámogatás valamennyi támogatott esetében
azonos összegben kerül megállapításra.
(4) A működési támogatásra azon sportszervezet
jogosult,
amely
nem
látványcsapatsportágban működik.
(5) A működési támogatási keret a sportszervezet előző évi kiadásai, utánpótlás versenyzőinek száma (kiadott versenyengedélyek),
eredményei, társadalmi aktivitása alapján kerül
felosztásra.
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(5) Az alap és a működési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített e rendelet 1. melléklet szerinti kérelmen lehet benyújtani,
amelyhez csatolni kell a szükséges mellékleteket.
(6)11 Az alaptámogatás odaítéléséről a képviselő-testület márciusi ülésén a humánpolitikai bizottság javaslata alapján dönt, a működési támogatás odaítélését a humánpolitikai bizottság
bírálja el áprilisi ülésén.
5/C.§
Sportrendezvény rendezésének támogatása
(1) Az önkormányzat éves költségvetésében
meghatározott keretre azon nem látványcsapatsportban működő sportszervezet pályázhat, amely Tamási város közigazgatási területén a támogatás benyújtása évében sportrendezvényt rendez.
(2) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 1.
melléklete szerinti kérelmen lehet benyújtani.
(3)12 A kérelmet a humánpolitikai bizottság bírálja el márciusi ülésén.

c) nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás, valamint végrehajtási eljárás
alatt.
(6) A támogatási szerződésben szerepeltetni
kell, hogy:
a) a támogatási összeg a cél szerinti felhasználását, annak 50%-a utánpótlás-nevelésre
fordítandó;
b) önkormányzati rendezvényeken igény esetén évente legalább két alkalommal szerepet
vállal;
c) a támogatott a sporttörvény előírásai szerint
köteles működni, a vonatkozó jogszabályok, a támogatási szerződés rendelkezéseinek megszegése a támogatás megszegésével
illetve a támogatási szerződés felmondásával járhat.
(7) Az a sportszervezet, amely a jelen szakasz
(2) bekezdése szerinti határidőig és ott megjelölt mellékleteken nem számol el, annak a támogatást 90 napon belül vissza kell fizetnie,
valamint 3 évig támogatásban nem részesülhet.

5/D.§

6. §

Támogatás iránti kérelem benyújtása, elbírálása, támogatási szerződés

Az önkormányzat tulajdonában álló
sportlétesítmények fenntartása, működtetése

(1) 13Valamennyi támogatási kategóriában a
támogatás iránti kérelmet minden év február
28. napjáig lehet benyújtani Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületéhez.
(2) 14Az előző évben kapott önkormányzati
támogatásról e rendelet 2. melléklete szerinti
adatlapon kell elszámolni naptári év december
31. napjáig, amelyet a humánpolitikai bizottság
vizsgál meg márciusi ülésén.
(3) A támogatás támogatási szerződés alapján
vehető igénybe, melyet az önkormányzati hivatal készít elő.
(5) Támogatási szerződés csak azon – e rendelet szerinti feltételeknek megfelelő – sportszervezettel köthető, amelynek:
a) nincs lejárt köztartozása,
b) nincs tartozása az önkormányzat felé,
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A képviselő-testület az önkormányzat által
fenntartott sportlétesítmények kedvezményes
és ingyenes használatát biztosíthatja. A
sportszervezetekkel15, a sporttevékenységet
is folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit illetően megállapodást kell kötni, melyet a polgármesteri hivatal készít elő.
7. §
Sportrendezvények szervezésének szabályai
(1) A város közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet
sportrendezvényt szervezni. A sportrendezvényért a szervező felel.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő
sportlétesítményekben, a közterületeken és
az önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményekről a szervezőnek az önkormányzat polgármestere felé előzetes beje15
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lentési kötelezettsége van, legkésőbb a
sporteseményt megelőző 15. napig.
(3) Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek16 megfelelően szervezhetők és megtartásukhoz az
önkormányzat polgármesterének vagy megbízottjának előzetes hozzájárulása szükséges.
8. §

(2) A 2009. évben nyújtott támogatásokról
szóló elszámolási kötelezettséget az 5. § (3)
bekezdés c) pontja szerint kell teljesíteni.
(3) A (2) bekezdés 2010. április 1. napján hatályát veszti.

Tamási, 2009. április 2.

Nemzetközi kapcsolatok
Az önkormányzat adottságainak megfelelően
részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban. Ennek keretében:
− a testvérvárosokkal való sportkapcsolatok
kiépítése érdekében lehetőséget biztosít a
tamási sportrendezvényeken való részvételükre,
− támogatja a városi sportolók, sportszervezetek nemzetközi sportversenyeken való
részvételét.
9. §
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában
a) Sportegyesület: az egyesülési jogról, a
Polgári Törvénykönyvről és a sportról
szóló törvények alapján működő egyesület.
b) Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény: az önkormányzat vagy intézmények tulajdonában lévő sportlétesítmény.
17
c) sportszervezet: sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány
d) 18látvány-csapatsport: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportág
10. §
(1) Ez a rendelet 2009. április 27. napján lép
hatályba.
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Ribányi József
Polgármester

dr. Sitkei Lukács
jegyző
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Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV.27.) sz.
rendelet
1. melléklete19
Kérelem Tamási Város Önkormányzata sporttámogatási keretének
támogatás igényléshez
a kérelmező szervezet pontos megnevezése
kérelmező szervezet székhelye
az illetékes bíróságnak a kérelmező szervezet
nyilvántartásba vételét elrendelő jogerős végzésének száma
a kérelmező szervezet adószáma
a kérelmező szervezet bankszámlaszáma
kérelmező szervezet hivatalos képviselőjének
neve
telefonszám
e-mail cím
a kérelmező szervezetnél sportolók létszáma
ebből utánpótlás (18 év alatti) sportolók létszáma
A kérelmező TAO támogatásban részesül
Igényelt támogatás kategória:

összes:

igazolt:

összes:

igazolt:

 igen  nem
 Alaptámogatás
 Működési támogatás
 Sportrendezvény támogatás

Alaptámogatáshoz kapcsolódó adatok:
A kérelmező olimpiai sportágat képvisel vagy a
sportág részt vesz a diákolimpiai versenyrendszerben
A kérelmező TAO támogatásban részesül
hivatalos és érvényes edzői engedéllyel rendelkező edzővel működik
igazolt, versenyengedéllyel rendelkező sportolókat versenyeztet
A kérelmező utánpótlás-nevelői tevékenységet
folytat

Működési támogatáshoz kapcsolódó adatok:

19
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a Bíróság internetes oldalán található előző évi számviteli beszámoló alapján a Humánpolitikai bizottság
állapítja meg.
Több szakosztállyal rendelkező sportszervezet előző
évi kiadásait szakosztályonként elkülönítetten kell
bemutatni főkönyvi kivonat alapján.

A kérelmező kiadásainak összege előző évben

A kérelmező utánpótlás versenyzőinek száma

a versenyengedélyek hiteles másolatát mellékletben
csatolandó

Kérelmező előző évben elért versenyeredményei

mellékletben csatolandó

Kérelmező előző évi társadalmi aktivitása

Az igényelt működési támogatás összege:

Sportrendezvény támogatáshoz kapcsolódó adatok:
Rendezvény dátuma
Rendezvény címe
Rendezvény helyszíne
Rendezvény kategóriája

helyi/megyei/országos/nemzetközi

Rendezvény leírása
Rendezvény programterve
Tervezett résztvevők száma
Rendezvény tervezett költségvetése
Az igényelt Sportrendezvény támogatás összege:

Alulírott ___________________________ a ____________________________ sportszervezet képviseletében büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapban megadott adatok
a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Tamási, ______ év ____ hónap ___ nap

p.h.

____________________________
aláírás

A kérelemhez csatolni kell:
1. az illetékes bíróságnak a kérelmező szervezet nyilvántartásban való szerepléséről szóló 30
napnál nem régebbi kivonatát (eredetben),
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2. a kérelmező szervezet köztartozásairól szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt,
vagy cégszerűen aláírt nyilatkozatát,
3. teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy
nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás, valamint végrehajtási eljárás alatt a
kérelmező szervezet,
4. sportszervezet előző évben elért eredményeit táblázatba foglalva és az eredményeket igazoló
jegyzőkönyveket,
5. érvényes, edzői engedély hitelesített másolatát,
6. előző évben kiadott sportolói versenyengedélyek hitelesített másolatát,,
7. előző évi sportszakmai beszámolót,
8. tárgyév tervezett költségvetését.
1. számú melléklethez: NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: ……………………………, ……………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás

9

ADATLAP Sportegyesület eredményei ….. év (1. számú melléklethez )

versenyző neve 3

Verseny neve

versenyző neve 2

Dátum

Verseny típusa:
Régiós/Területi,
Helyszín
OB, Nemzetközi,
EB,VB, Olimpia

versenyző neve 1

korcsoport:
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„Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV.27.) sz. rendelet
2.. melléklete20
Adatlap sportszervezetnek nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásához
Sportszervezet neve:
Beszámolót kitöltő személy neve:
Beszámolót kitöltő személy telefonszáma:
Támogatás éve:
Sportszervezet létszámára vonatkozó adatok a támogatás évében
Szakosztályok száma
Igazolt versenyzők száma 6-10 éves korig
Igazolt versenyzők száma 10-14 éves korig
Igazolt versenyzők száma 14-18 éves korig
Igazolt utánpótlás versenyzők száma összesen:

Igazolt felnőtt versenyzők száma összesen:
A sportszervezet igazolt versenyzőinek száma öszszesen
Utánpótlás korosztályt edzők száma:
Felnőtt korosztályt edzők száma
Sportszervezet versenyeredményei a támogatás évében
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Pénzügyi beszámoló
A Sportszervezet összes bevétele a támogatás évében:
Ebből önkormányzati támogatás
Az önkormányzati támogatásból az utánpótlás nevelésére fordított összeg Ft-ban
Az önkormányzati támogatásból az utánpótlás nevelésére fordított összeg a támogatás
Az alábbi szövegdobozba az egyesület működésével kapcsolatos észrevételeit, megjegyzéseit várjuk
(működés, vezetés, infrastruktúra, egyéb)

Kijelentem, hogy a beszámolóban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a pénzügyi elszámolás az önkormányzati hozzájárulás mértékéig - a mellékelt számlamásolatokkal és számlaösszesítővel - alátámasztott és igazolt
Dátum:
elszámolásért felelős aláírása
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