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V. évfolyam 5. szám

HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2009. április 20-i rendkívüli
ülésén elfogadott határozata:
121/2009. (IV.20.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Minisztérium
által a „Helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának
támogatására” című program keretében kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a
Dombóvár, Katona József u. 37. alatti ingatlanon található „Dombóvári Futball Club
Sporttelep” aszfaltos labdarúgó pályájának felújítására.
A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2009. április 24. – pályázat benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

_______________________

RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselőtestület 2009. április 20-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
17/2009. (IV.21.) rendelete
a sportról
Dombóvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a sportról
szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: sporttörvény) 55. §. (6) bekezdésének
felhatalmazása alapján – a kötelező és az önként vállalt önkormányzati sportfeladatok ellátása
érdekében – abból kiindulva, hogy






a testnevelés és a sport
 a dombóvári közélet szerves része;
 az egészségvédelem alapvető eszköze;
 a diákság erkölcsi és fizikai nevelésének, a személyiség fejlődésének
nélkülözhetetlen összetevője;
 a szabadidő eltöltésének hasznos módja;
a helyi közösség valamennyi tagját megilleti a legmagasabb szintű testi és lelki
egészséghez való jog;
a szabadidősport, a diáksport és a versenysport támogatásával segítse a mozgás gazdag
életmód kialakítását, a rendszeres testedzés elterjedését;

a következő rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy az Önkormányzat az elfogadott helyi sportkoncepció alapján a helyi
közösség sport iránti igényeinek figyelembevételével, a helyi hagyományok, lehetőségek és
sajátosságok alapján, egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott
sporttevékenységek körét, az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit,
azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy
jogszabályi keretet teremtsen a sport célú támogatások igénylésének és elosztásának, a
sportkoncepcióban foglaltak megvalósításának.
2. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed:

- Dombóvár város közigazgatási területén lévő közoktatási intézményekre, iskolai
-

sportkörökre,
Önkormányzati támogatásban részesülő, vagy az Önkormányzattal együttműködő sporttal,
rekreációval foglalkozó valamennyi sportszervezetre,
az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekre, azok üzemeltetőire és
használóira,
az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt sporttal kapcsolatos feladatokra,
az ehhez szükséges pénzeszközök felhasználására,
a helyi sporttevékenység, illetve a helyi sportcélok és feladatok megvalósításában
résztvevő magánszemélyekre, egyéb szervezetekre.
3. §.
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

A helyi sporttevékenység támogatása keretében az Önkormányzat sporttal kapcsolatos
feladata különösen:

a) meghatározni
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Dombóvár város sportkoncepcióját és gondoskodni annak
végrehajtásáról;
a sportkoncepció alapján a helyi társadalom sport iránti igényeinek
figyelembevételével, a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján,
egységes alapelvek szerint meghatározni az általa támogatott sporttevékenységek
körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket;
a sporttal foglalkozó szervezetekkel való együttműködés, a helyi sporttevékenység
támogatása;
a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra
megteremtésének elősegítése, a tulajdonában lévő létesítmények fenntartása és
működtetése, a sportlétesítmények körének bővítése és új sportlétesítmények építése;
megteremti az óvodai és iskolai testnevelés, az iskolai sportkörök működésének
feltételeit; támogatja a mindennapos testnevelést a tankötelezettség időszakában,
kiemelten kezeli a gyógytestnevelést;
a város adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban;
közreműködik a szabadidős, a gyermek- és az ifjúsági, a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok és fogyatékkal élők sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló
sportrendezvények lebonyolításában;
elősegíti, kiemelten támogatja az utánpótlás-nevelést;
kiemelt figyelmet fordít a fogyatékosok sportolási feltételeinek javítására, az idősek
fizikai aktivitásának ösztönzésére;
az éves versenynaptár elkészítésével és szervező tevékenységgel segíti az iskolai- és a
szabadidősport versenyeinek kialakítását, továbbá az e körbe tartozó versenyek
lebonyolítását, különös tekintettel a diáksportra és a lakosságot érintő rekreációra;
közreműködik a sport népszerűsítésében, az egészséges életmóddal kapcsolatos
felvilágosító tevékenység szervezésében;
elismeri a város sportjáért kiemelkedő eredménnyel tevékenykedő sportolók és
sportvezetők tevékenységét;
az éves költségvetési rendeletben meghatározza a sportfeladatokra fordítható anyagi
kereteket;
a helyi médiában a sport és a rekreáció egészségmegőrző szerepét népszerűsíti.

4. §
A sporttal kapcsolatos feladatok ellátásának rendje
(1) A sporttal kapcsolatos feladatokat és jogköröket a Képviselőtestület, annak sportügyekkel
foglalkozó bizottsága, illetve a polgármester gyakorolja.

(2) A sportügyekkel foglalkozó bizottság feladatait az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzata határozza meg.
(3) A sporttal kapcsolatos jogszabályokban, az e rendeletben és a sportkoncepcióban
meghatározott feladatok ellátásának koordinálását a Polgármesteri Hivatal sportügyekért
felelős referense végzi.

(4) Az iskolai testneveléssel, diáksporttal kapcsolatos feladatokat a közoktatási intézmények,
iskolai sportkörök, diáksport-egyesületek látják el.

(5) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásáról, üzemeltetéséről
saját szervezeti keretben, valamint megállapodás alapján sportszervezet, illetve egyéb
szervezet útján gondoskodik.
(6) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatai ellátása érdekében együttműködik a
sportszervezetekkel és sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel,
magánszemélyekkel, sporttevékenységet folytató vagy nem önkormányzati fenntartású
sportlétesítményt működtető gazdasági társaságokkal, illetve egyéb gazdálkodó
szervezetekkel, továbbá nem saját fenntartású intézményekkel.
5. §
A sportfeladatok finanszírozása

(1) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait az éves
költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó
normatív állami hozzájárulás, az önkormányzat saját bevétele, a központosított
előirányzatból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a
különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat a központi költségvetésből finanszírozott pályázatokhoz a szükséges
önrészt a mindenkori éves költségvetésében határozza meg.
(3) Az önkormányzat a sportcélra fordítható kiadások összegéről az éves költségvetési
rendeletében dönt.
(4) Az Önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az
intézmények használatában lévő sportlétesítmények fenntartásának és működésének
pénzügyi fedezetét. A használatra átadott önkormányzati sportlétesítmények működtetési
költségeit az önkormányzat szerződésben a használóra ruházhatja át.

(5) Az önkormányzat a fenntartásában működő intézmények tárgyévi költségvetésében
biztosítja a nevelési, oktatási intézményekben az óvodai, iskolai testnevelést, valamint az
iskolai diáksportkörök működését, a szervezett úszásoktatás költségeit.
6. §
A sporttal foglalkozó szervezetek támogatásának formái
(1) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatai ellátásában közreműködő, Dombóvár
területére bejegyzett sportszervezeteket, diák- és szabadidősport egyesületeket,
sportszövetségeket, sportcélú alapítványokat és egyéb szervezeteket támogatásban
részesítheti. Támogatásban részesíthető nem dombóvári székhelyű, de Dombóváron
működő, illetve Dombóvárhoz kapcsolódó sporteseményt rendező szervezet is.
(2) A költségvetésben meghatározott, sportcélra felhasználható keretből (a továbbiakban:
sportkeret) adható támogatások formái:
a) pénzbeli támogatás a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadásokra,
b) sportlétesítmény igénybevételével járó költség (használati, bérleti vagy közüzemi díj,
stb.) részbeni vagy teljes átvállalása, kiegyenlítése.
(3) Az Önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmény használatát térítésmentesen vagy
kedvezményesen biztosíthatja az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek részére. A
létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit megállapodásban kell
rögzíteni.
(4) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek részére térítésmentesen
vagy kedvezményesen lehetőséget biztosíthat a szervezet tevékenységének, programjának
népszerűsítésére a város honlapján, illetve lehetőségeihez képest a helyi média egyéb
formáiban.
(5) Az Önkormányzat támogathatja az általa fenntartott gyermek- és ifjúsági táborokban való
sport- és edzőtáborok szervezését.
7. §
A sportkeret felosztása
(1) A sportkeret felosztásáról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a sportkeret egy
részének felosztására felhatalmazhatja a sportügyekkel foglalkozó bizottságot.
(2) A sportkeret felosztásnak alapja a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig a 6. § (1)
bekezdésében meghatározott szervezetek (a továbbiakban: támogatásban részesülő) által
benyújtott, támogatási kérelmet képező igényfelmérő lapokon feltüntetett, tárgyévre
tervezett működési költségek (edzői, létesítményhasználati, versenyeztetési,
sportesemények rendezési költségei).
(3) A sportkeret felosztásáról a támogatási kérelmek alapján lehetőség szerint a tárgyévet
megelőző év decemberében, legkésőbb azonban a tárgyév február 28-ig kell dönteni. A
felosztás során egyes kiemelt dombóvári sportesemények rendezési költségeire is el lehet
különíteni támogatási összeget. A sportkeretből a felosztást követően is lehet támogatást
nyújtani egyedi támogatási kérelem alapján, amennyiben a sportkeret nem kerül teljesen
felosztásra, vagy a képviselő-testület a sportkeretet év közben megnöveli.

(4) A sportkeret felosztásánál a sportkoncepcióban megfogalmazott elveket kell figyelembe
venni.

(5) A támogatás nyújtására és támogatással való elszámolásra az Önkormányzat
költségvetési rendeletében, illetve a további magasabb szintű jogszabályokban
meghatározottak az irányadók. A támogatásban részesülővel az önkormányzat
támogatási szerződést köt, a szerződésben kell rendelkezni a támogatási összeg
folyósításának részleteiről és az elszámolás szabályairól. A támogatásban részesülő a
támogatást célirányosan, rendeltetése szerint köteles felhasználni.
8. §
Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények

(1) Az önkormányzat az intézményeiben lévő tornatermek, sportpályák mellett a
mellékletben felsorolt sportlétesítményeket, sportpályákat, illetve sportolásra is alkalmas
egyéb kiemelt területeket tartja fenn és működteti.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, eszközök használója köteles a
sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetésszerű állapotban tartani, figyelemmel az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló rendeletében, az
intézmények esetében az alapító okirataikban, szervezeti és működési szabályzataikban
meghatározottakra.
9. §
Vegyes rendelkezések
(1) Az önkormányzati támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai és az
önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni. A támogatásban
részesülőknek, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben, a
közterületeken és az önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményeket és
sportprogramokat illetően a szervezőnek az önkormányzat felé előzetes tájékoztatási
kötelezettsége van a Polgármesteri Hivatal sportügyekért felelős referense útján.
(2) A törvényi előírások vagy a vállalt kötelezettségek megszegése a támogatások
megvonásával, illetve az önkormányzattal kötött szerződések felmondásával járhat.
10. §
A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Dombóvár, 2009. április 20.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Farkas-Szabó András
jegyző

Melléklet
Dombóvár Város Önkormányzata által működtetett sportlétesítmények, sportpályák,
sportolásra is alkalmas egyéb kiemelt területek
Kertváros
1. Gyöngyvirág krt. – Labdarúgó pálya, kosárlabda pálya, aszfaltos futókör
Kis-Konda patak völgye:
1. Nordic Walking pálya
Gunaras:
1. Madársisak Ösvény
2. Camping étterem melletti teniszpályája
3. Kneipp-ösvény
4. Kerékpárút
Újdombóvár
1. III. utcai labdarúgó pálya
2. VI. utcai labdarúgó pálya
3. Városi kórházhoz épült teniszpályák
4. Láng sporttelep
Szőlőhegy:
1. Füves labdarúgópálya
2. BMX pálya
3. Salakos sportpálya, tekepálya
4. Nordic Walking pálya
Dombóvár további területén:
1. Szigeterdő
2. DFC labdarúgó pályák
3. JAM-csarnok egésze
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