SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2011. (IV.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Szigetszentmiklós Város testnevelési és sport
feladatairól
Egységes szerkezetben a 20/2014. (XI.06.), a 19/2019. (XI.05.) önkormányzati rendelettel.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2019. NOVEMBER 6.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény
55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén vállalt feladatokra, a
sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására.
2. §1 Az Önkormányzat sportfeladatainak előkészítése az Ifjúsági és Sport Bizottság
hatáskörébe tartozik.
1. A sporttámogatás és felosztási jogcímei
3. § Az Önkormányzat évente költségvetésének minimum 1 %-át fordítja a város
sportéletének támogatására, fejlesztésére és működtetésére.
4. § Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összeget a következő költségvetési
jogcímek szerint kell felosztani:
a) Sportszervezeteket támogató alap – pályázat útján nyújtott vissza nem térítendő
támogatás
b) Szigetszentmiklósi TK fenntartása
c) Sportnapok rendezése
d) a FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Közalapítvány támogatása
e) sportegyesületek utánpótlás képzésének támogatása.
5. § (1) A sportszervezeteket támogató alapból támogatásban részesülhetnek azok a
sportszervezetek, akik Szigetszentmiklós Városában fejtik ki tevékenységüket, működési
területük és székhelyük Szigetszentmiklóson van bejegyezve, választott vezetőségük és
hiteles nyilvántartásba bejegyzett tagságuk van, hitelesített pénzügyi nyilvántartást vezetnek.
(2)2 A pályázatokat az Ifjúsági és Sport Bizottság értékeli, mely alapján javaslatot tesz a
támogatásokra a Képviselő-testület felé. A bizottság az értékelésnél figyelembe veszi a
pályázó egyesület eredményeit, utánpótlás-nevelés területén végzett munkáját, nyilvántartott
tagjainak számát, a sportág hagyományait. A rendeletben foglaltak alapján, a
sportkoncepcióval összhangban, az Ifjúsági, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
minden évben a Sportszervezeteket támogató alap pályázati kiírásának tárgyalásakor kijelöli a
kiemelt támogatásban részesülő sportegyesületek körét.
6. § Az önkormányzat költségvetésében a Szigetszentmiklósi TK fenntartására keretet különít
el, melyből a tulajdonát képező, a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre kezelésében lévő
sportlétesítmény fenntartását, működtetését biztosítja. A fenntartás támogatására fordítandó
összeget évente költségvetésében határozza meg.
7. § Az önkormányzat a szabadidősport erősítése, népszerűsítése céljából városi sportnapok
rendezésére az éves költségvetésében céltartalékot különít el.
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2. A sporttevékenység elősegítésére szolgáló egyéb eszközök
8. § (1)3 Az önkormányzat a tulajdonában lévő önkormányzati üdülőt és a Kéktó
Szabadidőparkot kérelem alapján térítésmentesen a sportszervezetek és egyéb civil
szervezetek, a városban működő intézmények rendelkezésére bocsáthatja programjaik
megvalósításához. A kérelmeket a polgármester bírálja el. A polgármester a térítésmentes
használat biztosítására vonatkozó döntését megelőzően kikérheti az Ifjúsági és Sport
Bizottságának véleményét.
(2) Az 4.§ a) pont szerinti jogcímeken támogatásban részesülő sportszervezetek
díjmentesen jogosultak az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák
tornatermeinek használatára, melynek feltételeit az éves költségvetési rendeletben állapítja
meg a Képviselő-testület.
(3) A Kéktó Szabadidőközpont, az önkormányzati üdülő és az önkormányzat
fenntartásában működő tornatermek térítésmentes igénybevételének feltétele, hogy
igényléskor a szervezet nyilatkozzon arról, hogy az igénybevétel célja a szervezet
alapszabályában szereplő célok, programok megvalósítása.
3. Záró rendelkezés
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § Hatályát veszti
1. a Szigetszentmiklós Város testnevelési és sport feladatairól szóló 10/2006. (VII.7.)
önkormányzati rendelet,
2. a Szigetszentmiklós Város testnevelési és sport feladatairól szóló 10/2006. (VII.7.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 43/2007. (XII.19.) önkormányzati
rendelet.

dr. Borók Dóra sk.
jegyző

Szabó József sk.
polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete ezen rendeletét 2011. április 6.
napján tartott ülésén alkotta, 2011. április 7. napján kihirdetésre került, módosította a 20/2014.
(XI.06.), a 19/2019. (XI.05.) önkormányzati rendelet
dr. Matus-Borók Dóra
jegyző
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