Marcali Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2019. (.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttámogatásról
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény
55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a)
b)
c)
d)
e)

a városi önkormányzat képviselő-testületére (továbbiakban: képviselőtestület), annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra,
Marcali Város Önkormányzata intézményeire,
Marcali Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában
lévő sportlétesítményekre, azok fenntartóira és működtetőire,
Marcali város összes sportegyesületére
a helyi sporttevékenység megvalósításában résztvevő társadalmi és civil
szervezetekre és magánszemélyekre.
2. A rendelet célja
2. §

A sportról szóló 2004. évi I. törvénnyel összhangban meghatározza az önkormányzat helyi
sporttal kapcsolatos feladatait, valamint a feladat ellátás érdekében biztosított támogatások
kereteit.
3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
3. §
Az Önkormányzat feladatai a sportról szóló törvényben foglaltakkal összhangban:
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a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció
meghatározása és megvalósítása, a helyi sportszervezetek képviselőivel
együttműködve,
b) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és
működtetése,
c) a fenntartóval együttműködve az iskolai testnevelés és sporttevékenység
feltételeinek támogatása,
d) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés,
e) a versenysport és szabadidősport támogatása,
f) az utánpótlás nevelése, támogatása, fejlesztése,
g) közreműködés a sport népszerűsítésében,
h) az iskolai és diáksport, szabadidősport és fogyatékosok sportja finanszírozásában
történő részvétel,
i) az egészséges életmód feltételei megteremtésének elősegítése,
j) az
önkormányzat
lehetőségeihez
mérten
részvétel
a
nemzetközi
sportkapcsolatokban.
4. Az Önkormányzati sportfeladatok ellátásának struktúrája
4. §
(1) A képviselő-testület dönt a város:
a) sportkoncepciójáról,
b) sportrendeletéről,
c) az éves önkormányzati sporttámogatási összegek meghatározásáról, és
d) az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények és a közterületi sportpályák
fenntartásáról, működtetéséről, felújításáról, új létesítmények építéséről.
(2) A Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság:
a) véleményezi a város sportkoncepcióját és sportrendeletét, javaslatot tesz a
módosításaikra,
b) javaslatot tehet az éves költségvetési rendelet sporttámogatási keretösszeg
meghatározására, és
c) kapcsolatot tart a városban működő helyi sportszervezetekkel, megismeri a
sportszervezeteknél rendelkezésre álló hosszú távú fejlesztési terveket.
5. Az Önkormányzat sportfeladatainak végrehajtásához szükséges fedezet
biztosítása
5. §
(1) A képviselő-testület a helyi sport közvetlen és közvetett támogatására fordított összeg
nagyságát anyagi tehervállaló képességére figyelemmel az éves költségvetési
rendeletében határozza meg.
(2) Az Önkormányzat a sportfeladatokat, valamint a sport tevékenységet végző szervezeteket
a Marcali Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló
rendeletében, valamint az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint támogatja.
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(3) Az Önkormányzat a sportfeladatok finanszírozását, valamint a sportlétesítmények,
sportpályák fejlesztését, korszerűsítését, építését pályázati úton elnyert összegekkel, és a
működtetésben részt vevő szervezetek vagy azok pályázatainak támogatásával is segíti.
(4) Az Önkormányzat támogatást elsősorban működési, kivételes esetekben egyedi döntés
alapján meghatározott egyéb felhasználási célra nyújthat.
6. A város sportjában eredményesen működő sportolók, edzők elismerése
6. §
Az Önkormányzat a város sportjában kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat, edzőket az
önkormányzati kitüntetésekről szóló helyi rendelet szerinti elismerésben részesíti.

7. Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §
Hatályát veszti az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladataira és
kötelezettségeire szóló 37/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének
az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttámogatásról szóló
…/2019. (…) önkormányzati rendeletének
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A sportról szóló korábban hatályos 2000. évi CXLV. törvény 61. § (4) bekezdése alapján a
helyi önkormányzatok rendeletben állapították meg a helyi adottságoknak megfelelően a helyi
önkormányzatok sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit,
valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből sportra fordítandó összeget.
Ezen kötelezettségének Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladataira és kötelezettségeire
vonatkozó 37/2001.(XII. 21.) számú rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) tett eleget.
E Rendelet a sportól szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény) hatályba lépése,
valamint az oktatási intézmények fenntartója személyében bekövetkezett változás, és a
látványsportok időközben kialakult speciális támogatási rendszere miatt már teljesen elavult.
Ezen okokból kifolyólag a rendelet olyan mértékű átalakítása vált szükségessé, hogy
célszerűbb egy új rendeletet alkotni és a jelenleg hatályban lévőt hatályon kívül helyezni.
A Törvény alapján a megalkotandó önkormányzati rendelet a települési önkormányzatnak a
helyi sportélettel kapcsolatos feladatait, valamint az annak támogatásával kapcsolatos elveket,
szabályokat rögzíti.
A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni.
Marcali, 2019. május 06.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttámogatásról

Rendelet-tervezet címe:

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési hatás:

Az új sport rendelet igazodik az sportélet aktuális
jogszabályi környezetéhez.

Nincs.

Környezeti és
egészségi
következmények:
Nincs.

Adminisztratív
terheket befolyásoló
hatás:
Nincs.

Egyéb
hatás:
Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a korábbi sporttal kapcsolatos önkormányzati rendelet idejét múlt, az abban foglaltak aktualitásukat
vesztették.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A rendeletalkotás elmaradása a sportról szóló 2004. évi I. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
rendelkezéseivel való összhang hiányát okozza.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

