Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
9/2011. (III. 29.) számú rendelete a sportról
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy megalapozza, létrehozza és fenntartsa Gyömrő Város Önkormányzat
(továbbiakban: Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert és
keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén vállalt feladatokra, valamint a
sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden, Gyömrő város közigazgatási területén működő, hivatalosan
bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetre, minden önkormányzati
tulajdonban lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére, oktatási és nevelési intézményre, iskolai
sportkörre és olyan a város területén működő gazdasági társaságokra, amelyek működése során e
rendelet alapján támogatásban részesülnek.
3. §
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
(1) Az Önkormányzat feladata illetékességi területén a városi sporttevékenység támogatása.
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 sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel való együttműködés,
c) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartása, működtetése, amennyiben az anyagi források lehetővé teszik – létesítése,
d) az önkormányzat által fenntartott intézményekben az iskolai sporttevékenység gyakorlás
feltételeinek megteremtése.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladatok keretében illetékességi területén - lehetőségei
szerint - biztosítja az önkormányzati fenntartású iskolai sportegyesületek, sportkörök működésének
feltételeit.
(3) Az Önkormányzat feladatai illetékességi területén a sport hosszú távú fejlesztési céljaira
figyelemmel a következők:
a) a tulajdonában álló sportlétesítmények felújítása, fejlesztése,
b) a szabadidősport feltételeinek megteremtése, fejlesztése,
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,
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d) adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban,
e) az iskolán kívüli, önszerveződő sport-tevékenység feltételeinek elősegítése,
f) a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítése.
4. §
A sporttámogatás felosztási területei
(1) A Képviselő-testület a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden évben a költségvetési
rendeletében határozza meg. A támogatás alapja a mindenkori költségvetési lehetőségek
függvényében a működési költségvetés meghatározott tételekkel korrigált összege. Ebből az
összegből az alábbi területek kerülnek támogatásra:
a) iskolai testnevelés és sport,
b) sportszervezetek működésének támogatása (kiemelt figyelemmel az utánpótlás - nevelésre)
c) sportesemények, sportrendezvények támogatása, kiemelkedő sportteljesítmények
elismerése, nemzetközi versenyre való felkészülés támogatása,
d) szabadidősport támogatása.
(2) Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegből:
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokra heti óraszám-arányosan kaphatnak
támogatást az önkormányzat által fenntartott nevelési-, oktatási intézmények;
b) az (1) bekezdés b), c) és d) pontokban meghatározott feladatokra támogatási igény
benyújtásával nyerhetnek el támogatást a nem önkormányzati fenntartású egyesületek.
(3) Az önkormányzat által fenntartott egyesületek támogatásáról a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság javaslatára a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásakor dönt.
(4) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott terület támogatása az intézmények egyedi
költségvetéseiben – Sportkoncepcióban meghatározott pénzbeli támogatás elosztásának alapelvei
szerint – és a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.
(5) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjaiban meghatározott területek támogatása a költségvetési
rendeletben a sport szervezetek támogatására meghatározott összeg.
(6) A beérkezett támogatási igények alapján a támogatási összeg nagyságáról a Képviselő-testület
dönt.
5. §
A sportszervezetek támogatása
(1) Az Önkormányzat a támogatott sportszervezettel támogatási szerződést köt. A szerződésben a
támogatottnak vállalnia kell, hogy az önkormányzat jogosult ellenőrizni a támogatott költségvetési
gazdálkodásának szabályszerűségét és célszerűségét. Az önkormányzat a támogatásokat
nyilvántartja, honlapján közzéteszi, továbbá a felhasználást jogosult (a helyszínen is) ellenőrizni.
(2) A sportszervezet a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra
használhatja fel.
(3) A támogatott szervezetek sport szakmai munkáját csak államilag elismert szakirányú végzettséggel
rendelkező személyek irányíthatják, végezhetik.
(4) A támogatási összeggel történő elszámolásra (hiteles számlamásolatokkal) a támogatottak a
támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek. Ennek elmulasztása a következő
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költségvetési évben (években) a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a támogatásból való
kizárást vonhatja maga után.
6. §
A sportesemények és rendezvények támogatása
A Képviselő-testület döntése alapján a városban hagyományosan, illetve az adott évben kiemelkedő és
megrendezésre kerülő városi, országos és nemzetközi sporteseményeket támogathatja.
7. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Gyömrő, 2011. március 29.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2011. március 29.

Varga Ernő
jegyző
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