
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testületének
a 24/2009.(XII.28.) rendelettel módosított

31/2005.(XII.29.)

RENDELETE

a sportról

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban :
Önkormányzat) az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő szerepét
Bátonyterenye lakosságának testi -lelki egészségmegőrzésében, személyiség formálásában, az
egészséges életmódra nevelésben, a közösségi magatartás kialakításában, va lamint különleges
szerepét az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §
(6) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi
LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. §. (1)  bekezdésének felhatalmazása alapján a
következő rendeletet alkotja:

1. §

Általános rendelkezések
Alapelvek

A testnevelés és a sport, mint közhasznú társadalmi tevékenység az Önkormányzat által
működtetett humán-szolgáltatási rendszer részét képezi, és annak többi  elemével (oktatás,
közművelődés stb.) egyenrangú része. Bátonyterenye Város Önkormányzata ezért a sportot az
alábbi elvek szerint támogatja:

a) a testnevelés és a sport átfogó rendszerét úgy, hogy értékei a lakosság valamennyi
korosztályánál minél szélese bb körben érvényesüljenek, hozzájárulva a város lakossága
fizikai és szellemi, egészségi állapotának javításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez,
jól működő kisközösségek kialakulásához.
b) sport erkölcsi és etikai alapjainak megóvását,
c) a sport helyének és szerepének megerősödését más rendszerekkel összhangban,
figyelembe véve az oktatási, a szociális, az egészségügyi, a városfejlesztési, a
környezetvédelmi, a közművelődési ágazatokat.
d) a sport és a testnevelés részterületeit a tevékenység alapján, a  gyermek- és ifjúsági
sportot, a szabadidő sportot, a fogyatékosok sportját, az utánpótlás – nevelést és a
versenysportot.

2. §

A rendelet célja

A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Bátonyterenye Város Önkormányzata
sportkoncepciójának megva lósításához szükséges feltételrendszert , és szerkezeti keretet adjon
a sport támogatására rendelt keretösszeg felhasználásához.
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3. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által a sport területén kötelezően ellátandó és
önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök
felhasználására.

(2) A rendelet hatálya Bátonyterenye város közigazgatási területén belül kiterjed:
a) a hivatalosan bejegyzett, működő, sporttevékenységet végző jogi személyis égű
sportszervezetekre, társadalmi és civil szervezetekre, társulásokra, vállalkozásokra és
magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel a sportfeladatok ellátásáról, vagy
támogatásáról az önkormányzat megállapodást köt.
b) a nevelési-oktatási intézményekre, az iskolai sportkörökre;
c) minden önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére.

4. §

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatai

(1) Az önkormányzat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban feladatának tekinti:
a) a helyi sport középtávú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció és
sportról szóló helyi rendelet megalkotását, elfogadását és megvalósítását;
b) a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra, felvilágosító tevékenység
végzését az egészséges, mozgásgazdag életmód iránt;
c) a helyi sporttevékenység támogatását;
d) a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést;
e) a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportcélú ingatlanok fenntartását,
üzemeltetését, fejlesztését;
f) az óvodai, iskolai sporttevékenység személyi -, tárgyi- és létesítményi feltételeinek
fejlesztését;
g) a gyógytestnevelés kiemelt kezelését;
h) a szabadidősport feltételeinek fejlesztését;
i) az utánpótlás-nevelés támogatását;
j) a versenysport, élsport létesítm ényi és működési támogatását;
k) a fogyatékosok sportjának kiemelt gondozását, feltételeinek javítását;
l)a hátrányos helyzetűek, a nők és a családok sportolási lehetőségeinek segítését;
m) a sportrendezvények lebonyolításának segítését;
n) a városi versenyrendszerek kialakításának, bővítésének, működésének segítését;
o) a nemzetközi sportkapcsolatok gondozását;
p) a kiemelkedő eredményeket, érdemeket szerzett személyek, csapatok elismerését;
r) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak költsé gvetésből történő
finanszírozását, illetve a pénzügyi lehetőségek szerinti támogatását.



3

5. §

Az önkormányzat sportfeladat -ellátásának struktúrája és elemei

Az önkormányzat sportfeladat -ellátásának érdekében az önkormányzati sportigazgatás,
sportszabályozás, sportközszolgáltatás során az alábbi szervezeti, feladat -végrehajtási
megosztást alkalmazza:

a) A sporttal kapcsolatos döntéseket a Képviselő -testület hozza meg, melyet előzőleg a
Képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága vélem ényez.
b) Az Önkormányzat számára a Sporttörvényben előírt feladatok, valamint a városi
sportkoncepcióban és helyi sportrendeletben meghatározott feladatok koordinálását a
Polgármesteri Hivatal feladat - és hatáskörrel rendelkező osztálya látja el.
c) Az Önkormányzat a város diák-, verseny- és szabadidősportjában és létesítmény -
fenntartásában meghatározott feladatait közoktatási intézményein, valamint a
sportszervezeteken keresztül látja el.
d) Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működ ni a:

- város nevelési-oktatási és közművelődési intézményeivel,
- sportszervezetekkel,
- civil szervezetekkel.

6. §

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése

(1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény és a jelen rendelet által meghatá rozott
sportfeladatokkal kapcsolatos jogköröket a Képviselő -testület gyakorolja.

(2) A sport közvetlen irányítását és ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal feladat - és
hatáskörrel rendelkező osztálya látja el.

7. §

Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése

(1) Az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények felsorolását a rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza.

(2) A sportlétesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről,
a.) a sportegyesületek részére használatba adott sportlétesítmények esetén, a h asználatba

adásról szóló megállapodás szerint a sportegyesületek,
b.) az önkormányzati intézmények területén lévő sportlétesítmények esetén az

önkormányzat által biztosított pénzügyi fedezet mellett az intézmények
gondoskodnak.
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8.§

A sporttevékenység finanszírozása

(1) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait
költségvetéséből finanszírozza illetve támogatja.

(2) A Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében állapítja meg a sportcélú támogatás
mértékét.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított éves költségvetési keret az alábbi
területeken kerül felhasználásra:

 a) gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlás -nevelés támogatása,
 b) Sportegyesületek működésének támogatása,
 c) Sportesemények, sportrendezvények támogatása.

A keret felhasználásának arányairól a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében
összegszerűen dönt.

(4) Az önkormányzat által a (3)  bekezdés a) pontjában meghatározott támogatásra fordítható
összegből az önkormányzat nevelési -oktatási intézményi normatív (gyermeklétszám) módon
jutnak támogatáshoz.

(5) Az önkormányzat által (3)  bekezdés b), c) pontjában meghatározott támogatásra fordítható
összegből pályázat útján nyerhető el támogatás.

(6) A támogatás elnyeréséhez  a 2. illetve 3. sz. melléklet szerinti pályázati lapon lehet
pályázatot benyújtani.

(7) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) működési célú támogatási kérelemnél:

- a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,
- a kért támogatás célját, összegét,
- a szervezet taglétszámát,
- a sporttevékenység pontos helyét, idejét,
- az elért eredményeket, szakmai célokat,
- a tárgyév tervezett költségvetését, eseménynaptárát,
- a szervezet bejegyzésének jogerős bírósági végzésének fénymásolatát,

bankszámlaszám igazolását, nemleges köztartozásról szóló igazolásokat.
b) Sportesemény, sportrendezvény támogatási kérelemnél:

- a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,
- a rendezvény időpontját, helyszínét,
- a rendezvény költségvetés i tervezetét, a kért támogatás összegét,
- a rendezvényen résztvevők várható létszámát,
- a rendezvény, esemény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős szervezet nevét,

címét,
- a felelős szervezet bejegyzésének jogerős bírósági végzésének fénymásolatát,

bankszámlaszám igazolását, nemleges köztartozásról szóló igazolásokat.
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(8) Működési támogatásra pályázatot beadni a város költségvetésének elfogadása után, a
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság által nyilvánosan meghirdetett pályázati felhívás
alapján lehet.

(9) Működési előfinanszírozásra a pályázat benyújtásának határide je: tárgyév január 15.

(10) Rendezvény támogatásra pályázni
a) az I. félévben megrendezésre kerülő programra a tárgyév  január 31-ig
b) a II. féléves eseményre a tárgyév június 10 -ig.

(11) A pályázat elbírálását követően támogatás átutalásának ütemezéséről, a z elszámolás
módjáról a sportszervezetekkel, illetve rendezvényszervezőkkel megállapodást kell kötni.

(12) A támogatás felhasználásáról a támogatási megállapodásban foglaltak szerint, de
legkésőbb a tárgyévet követő év január 15 -ig el kell számolni. Az e lszámolási kötelezettség
elmulasztása, illetve a nem megfelelő elszámolás esetén a pályázót az újabb pályázati
lehetőségből ki kell zárni.

9. §1

Záró rendelkezések

(1) A rendelet a kihirdetést követő hónap 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK
Irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Bátonyterenye, 2005. december 28.

 Vanya Gábor sk. Romhányi Gyula sk.
polgármester címzetes főjegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bátonyterenye, 2005. december 29.

R o m h á n y i  Gyula sk.
címzetes főjegyző

1. Módosította: 24/2009.(XII.28.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2009. december 28.
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1. sz. melléklet1

Bátonyterenye Város Önkormányzata tulajdonában lévő
sportlétesítmények

I. Szabadtéri létesítmények
Üzemeltető

    1. Bátonyterenye – Nagybátony, Ózdi úti sporttelep Nagybátonyi Sport Club
Sportegyesület (NSC)

1 füves labdarúgó pálya
1 salakos labdarúgó pálya
1 bitumenes kézilabda pálya
1 salakos futópálya
1 ugróhely

    2. Bátonyterenye – Kisterenye, Sport úti sporttelep Kisterenyei Sport Egyesület
(KSE)

1 füves labdarúgó pálya

3. Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és
    Kollégium iskola

1 salakos kosárlabda és kispályás
   labdarúgó pálya

4. Váci Mihály Gimnázium iskola

1 salakos teniszpálya
1 bitumenes kézilabda pálya
1 dobóhely
1 ugróhely

5. Bátonyterenye Kistérségi  Általános Iskola  Alapfokú
    Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat

    a) Bartók Béla Általános Iskolai Tagintézmény iskola

1 salakos kispályás labdarúgó pálya

     b) Kossuth Lajos Általános Iskolai Tagintézmény     iskola

            Jászai út 2.
1 salakos kispályás labdarúgó pálya
1 bitumenes kosárlabda pálya

          Zrínyi út 1.
1 salakos kispályás labdarúgó pálya

6. Szorospataki Tábor Művelődési Központ és Könyvtár
       1 füves labdarúgó pálya
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    7. Tanuszoda                                                                     BÁVÜ

II. Fedett sportlétesítmények

1. Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és iskola
    Kollégium

1 tornaterem (60 x 22 x 15 m)

2. Váci Mihály Gimnázium iskola

1 tornaterem (20 x 10 x 10 m)

3. Bátonyterenye Kistérségi Általános Iskola,  Alapfokú
    Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat

a) Bartók Béla Általános Iskolai Tagintézmény
                                                                             iskola
2 tornaterem (30 x 24 x 10 m)

                           (  7 x 10 x 3 m)
1 futófolyosó (50 x 3 x 3 m)
1 tornaszoba  (4,50 x 9 x 3 m)

b) Kossuth Lajos Általános Iskolai Tagintézmény
iskola

2 tornaterem  (19 x 15 x 20 m)
                            (15 x 10 x   5 m)

c) Erkel Ferenc Általános Iskola i Tagintézmény
iskola

1 tornaszoba (7,5 x 10,4 x 2,7 m)

4. Bátonyterenye Kistérségi  Óvoda óvoda

a) Csupafül tagóvoda
1 tornaszoba (8 x 6 x 3 m)

b) Tölgyfa tagóvoda
1 tornaszoba (9 x 5 x 3 m)

c) Napsugár tagóvoda
1 tornaszoba (6 x 5 x 3 m)

d) Micimackó tagóvoda
1 tornaszoba (6 x 5 x 3 m)

5. Tekepálya (200 m2) Ady Endre Művelődési
Központ és Könyvtár
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2. sz. melléklet
PÁLYÁZATI ŰRLAP

sportrendezvények, sportprogramok szervezésének
illetve bátonyterenyei sportolók országos és nemzet közi versenyeken

való részvételének támogatására

1. A pályázati cél besorolása:
I. kategória

- 200 fő feletti induló résztvevővel Bátonyterenyén megvalósuló sportrendezvény
szervezése, ill. bátonyterenyei sportolók országos és nemzetközi versenyeken való
részvétele

      II. kategória
- 200 fő alatti induló résztvevővel Bátonyterenyén szervezett sportprogram

      Kérjük a megfelelő kategória bekarikázását!
2. A pályázó

neve: ______________________________________________________________
címe: ______________________ ________________________________________

3. Felelős vezető neve: __________________________________________________
                              címe: __________________________________________________
4. A pályázó (nem jogi személy esetén a lebonyolító):

- bírósági bejegyzésének dátuma, száma: __________________________________
- adószáma: _________________________________________________________
- bankszámla száma: __________________________________________________
- bankszámlát vezető pénzintézet neve, címe: _______________________________

5. Az igényelt támogatás összege: __________________________________________
6. Kötelező mellékletek:

a) A rendezvény megnevezése, időpontja, helye, célja, rövid ismertetése, résztvevők
köre, várható létszáma (max. 1 db A/4 -es oldal),

b) A sportrendezvény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős személy neve, címe:
________________________________________________________________

c) A rendezvény költségvetése bevételeinek és kiadásainak bemutatásával (külön
megjelölve a bevételeknél az igény el önkormányzati támogatás összegét)

d) A pályázathoz saját erő szükséges, ennek összege: _______________ Ft
e) A pályázó jelenlegi működését, valamint jelenleg érvényes képviselőjét igazoló

bírósági bejegyzés-kivonat másolata (kivéve: nem jogi személyiségű szer vezet, pl.
iskolai diáksport kör)

f) A pályázó szervezet köztartozásairól szóló nyilatkozata.
g) A rendezvény sajtóban való propagálásának terve.

A pályázaton elnyerhető támogatás csak dologi kiadásra fordítható!

7. Pályázat finanszírozása:
- Előfinanszírozással, amennyiben a program a pályázat beadását követő egy hónapon

túl kerül megvalósításra.
- Utófinanszírozással, amennyiben a program a pályázat beadását követő egy hónapon

belül kerül megvalósításra.
A pályázat benyújtásának határideje

I. félévben megrendezésre kerülő programra tárgyév január 31 -ig.
          II. félévben megrendezésre kerülő programra tárgyév június 10 -ig.

Bátonyterenye, 200____________
                                                                P.H.              ________________________

               pályázó aláírása
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3. sz. melléklet
PÁLYÁZATI ŰRLAP

Bátonyterenye Város Önkormányzata által nyújtott sportcélú
működési támogatás / előfinanírozás (a megfelelő szó aláhúzandó) igénybevételére

1. A pályázó egyesület
neve: _______________________ _______________________________________

címe: ______________________________________________________________

2.   Felelős vezető megnevezése ____________________________________________

      címe: _________________________________________________________ _____

      elérhetősége: ________________________________________________________

3. Az egyesület
bírósági bejegyzésének dátuma, száma: ___________________________________

adószáma: __________________________________________________________

bankszámla-száma: ___________________________________________________
bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése és címe:

___________________________________________________________________

4. Az igényelt támogatás összege: ___________________________ Ft

5. Kötelező mellékletek:
a) Az előző évi működés mutatószámainak ismertetése.
b) A tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával

(külön megjelölve a bevételnél az igényelt önkormányzati támogatás összegét)
c) Szakmai értékelés

Tartalmaznia kell:
- előző év eredményeit
- a tárgyév ismert versenynaptárát
- igazolt versenyzők számát (külön bontva a férfi -női, a 18 év alatti és a felnőtt

korúakat, születési évük szerinti bontásban)
- edzőként alkalmazottak nevét, képesítését és az alkalmazás minőségét
- az előző év rövid szakmai értékelését
- a kérelmező szervezet köztartozásairól szóló nyilatkozatát
- az illetékes bíróságnak a kérelmező szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő

jogerős végzésének másolatát.

6. Benyújtási határidő: 200…. január 15.

Bátonyterenye, 200__________________

P.H.

______________________________
      pályázó aláírása


