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Iktatószám: SZ/338/12/2009
ELİTERJESZTÉS
az Önkormányzat fenntartásában lévı sportlétesítmények felújításának támogatása,
a Péceli Spartacus Sportegyesülettel kötendı együttmőködési megállapodása,
továbbá a helyi sportról szóló rendelet elfogadása tárgyában
Tisztelt Képviselı - testület!
Pályázat került kiírásra a helyi önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények
felújításának támogatására a 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján. Az önkormányzatok az
önkormányzat tulajdonában, illetve fenntartásában lévı (meglévı) sportlétesítmény
felújítására nyújthatnak be pályázatot, illetve igényelhetnek támogatást.
Támogatás formája, összege:
A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás, amelynek maximális összege
sportlétesítmény-felújításonként 10 millió forint. A pályázat benyújtásához a hagyományos
értelemben vett önerı igazolása nem szükséges, ugyanakkor itt is jelezzük, hogy a
döntéshozatal során a Minisztérium figyelembe veszi a pályázó területén mőködı
sportegyesület önkormányzati támogatását.
Mőszaki leírást és költségvetést az elıterjesztés kiküldését követı héten juttatjuk el a
bizottságoknak, mivel a speciális sporttal kapcsolatos követelmények szakértıi vélemény
beszerzését teszik szükségessé. Tovább a Mőszaki és Városfejlesztési valamint az Oktatási
és Kulturális Bizottság közremőködésére is szükség van a végleges elképzelés kialakítására.
Az intézmények írásban leadták már az igényeiket a Polgármesteri Hivatalba, továbbá a
létesítmények helyszíni bejárása is megtörtént.
Amennyiben az önkormányzat a pályázatában több sportlétesítmény felújítására igényel
támogatást, akkor rangsorolnia kell a tervezett felújításokat. Ennek okán és a fıbb pénzügyi
számok rögzítése végett, továbbá a sportrendelet javaslatának kellı idıben történı
megismerése érdekében döntöttünk az elıterjesztés kiküldésérıl.
A pályázat beadási határideje: 2009. április 24.
A minisztérium 2009. május 25.-ig dönt a pályázat támogatásáról.
A támogatás felhasználása 2009. december 31.

I. HATÁROZATI JAVASLAT:
1. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a fenntartásában
lévı sportlétesítmények felújításának támogatására a 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet
alapján.
2. Az önkormányzat a pályázatot az alábbi sportlétesítményekre nyújtja be:
a) Petıfi Sándor Általános Iskola sportlétesítményének felújítása:
Támogatási összeg: 10.000.000.-Ft
Önrész: ……..-Ft
b) Szemere Pál Általános Iskola sportlétesítményének felújítása:
Támogatási összeg: 10.000.000.-Ft
Önrész: ……..-Ft
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c) Pécel Város Egyesített Gyermekintézménye sportlétesítményének felújítása:
Támogatási összeg: 10.000.000.-Ft
Önrész: ……..-Ft
d) Ráday Pál Gimnázium sportlétesítményének felújítása:
Támogatási összeg: 10.000.000.-Ft
Önrész: ……..-Ft
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elkészítetésére és
benyújtására.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a támogatásból megvalósuló felújítást 5 évig
az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja. A feladat ellátási helyet 5 évig nem
szünteti meg, illetve fenntartói jogát nem adja át nem állami fenntartó részére.
5. Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja mellékletbe foglalt és
Pécel Spartacus Sportegyesülettel kötendı együttmőködési megállapodást (támogatási
szerzıdést). A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Melléklet:
mőszaki leírás és költségvetés (jövı héten kerül kiküldésre)
Együttmőködési szerzıdés a Péceli Spartacus Sport Egyesülettel. (jövı héten kerül
kiküldésre)
A döntéshez minısített többség szükséges az SZMSZ 38. § (2) bekezdése t) pontja alapján.
II. RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a helyi sportról szóló
önkormányzati rendeletalkotási javaslatot.
Melléklet:Rendeletalkotási javaslat
A döntéshez minısített többség szükséges az SZMSZ 38. § (2) bekezdése a) pontja alapján.
Határidı: 2009. április 24.
Felelıs: polgármester, jegyzı
Pécel, 2009. április 17.
Dr. Benkovics Gyula
Az elıterjesztést készítette:
Papp Istvánné
Pályázati referens
Az elıterjesztést szakmai szempontból ellenırizte:
Rimóczi Imre
Irodavezetı
Jelen elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.

Dr. Csizmadia Julianna
jegyzı
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Pécel Önkormányzat Képviselı-testületének __/2009. (IV. 24.) számú rendelete a helyi
sportról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a
sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. §
(1)
A sport fejlesztése érdekében Pécel Város Önkormányzata (továbbiakban:
önkormányzat) biztosítja:
- a helyi, illetve a helyi kötıdéső, továbbá a kistérségi polgárok részére a rendszeres
testedzéshez, az egészséges, mozgásgazdag életmódhoz, sportoláshoz való jogot,
- hogy a testedzés és a sport részterületei (bölcsıdei, óvodai, iskolai testnevelés,
lakossági szabadidısport, fogyatékosok sportja, versenysport) egymással
összefüggı, egymást erısítı kapcsolatban álljanak.
(2) Az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmény vallási, világnézeti vagy politikai
szempontból részlehajlás nélkül mőködik. A rendeletben rögzített jogok nemre, korra,
vallásra, politikai, nemzeti, etnikai, vagyoni hovatartozásra vonatkozó különbségtétel nélkül
illetik meg az igénybevevıket.
(3) A sportrendelet alapján, azzal összhangban kell elkészíteni és folyamatosan aktualizálni a
városi sportkoncepciót, amely a helyi és kistérségi funkciójú fejlesztési célokat tartalmazza, a
konkrét megvalósítási móddal együtt.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
(1) a helyi testnevelés és sport tevékenység megvalósulásában résztvevıkre, sportolókra,
(2) az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában álló sportintézményekre,
(3) mindazon társadalmi, civil szervezetekre, társulásokra, magánszemélyekre, akikkel a
sportfeladatok ellátásáról, illetve támogatásáról az önkormányzat megállapodást köt.
Az önkormányzat sport feladatai
3. §
Az önkormányzat a törvények rendelkezéseivel összhangban a helyi sporttevékenység
mőködése érdekében hangsúlyos feladatának tekinti és a lehetıségekhez mérten támogatja:
- a lakosság személyiségének, életmódjának a rendszeres testedzés segítségével történı
pozitív formálását,
- a lakosok számára rendszeres testgyakorlás biztosítását,
- óvodai tornaszobák, iskolai tornatermek építését, korszerősítését,
- az önkormányzat közoktatási feladatai miatt kiemelt diáksportot,
- az iskolán kívüli, önszervezıdı sporttevékenységek feltételeinek megvalósítását,
- sportagozatos osztályok mőködését,

-

azokat a helyi egyesületeket, ahol utánpótlás nevelı munka folyik,
a lakosság ösztönzését az egészségmegırzésére, a rekreáció segítségével,
a tömeg- és szabadidısport feltételeinek javítását együttmőködve az egészségügyi
szervekel
a tulajdonát képezı sportlétesítmény(ek) mőködtetését, fenntartását, fejlesztését,
valamint az új szabványmérető sportlétesítmény építését,
a fogyatékosok sportjának fejlesztését,
a helyi sportági bizottságok tevékenységét,
a szabadidısport, a gyermek, az ifjúsági sport helyi feltételeinek kialakítását,
fejlesztését, a tömegsport rendezvények megrendezését,
a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosítását,
a fejlett kerületi sportélet alapját biztosító személyi és tárgyi feltételek megteremtését,
a rendszeresen sportolók számának növelését, az utánpótlás biztosítását,
sport népszerősítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos
felvilágosító tevékenységet.
Az önkormányzat sport feladatellátásának elemei és intézményei
4. §

(1) Az önkormányzat sport feladatainak ellátása érdekében:
- kiemelt figyelmet fordít a nevelési-oktatási intézményekben folyó testnevelési és
sportmunka feltételrendszerének javítására, a testi és szellemi fejlıdés
összhangjának elısegítésére és szakmai-pedagógia ellenırzésére,
- sportintézményeket, sportlétesítményeket mőködtethet, tart fent,
- más tulajdonában, fenntartásában lévı sportlétesítményt támogathat, azok
fenntartásában részt vállalhat támogatási szerzıdés alapján,
- a helyi sportszervezeteket, a Péceli Spartacus Sportegyesületet támogatja,
- támogatja a diáksport koordinációját,
- részt vesz a nemzetközi és testvérvárosi sportkapcsolatokban.
(2) Az önkormányzat a sport feladatait az Oktatási és Kulturális Bizottság által elkészített és
elıterjesztett – éves költségvetés alapján készített – feladatterv, éves sport eseménynaptár
alapján végzi.
(3) Az önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátása érdekében együttmőködhet:
- a városban mőködı nem önkormányzati fenntartású sportlétesítmények
tulajdonosával, fenntartójával,
- a városban mőködı nem önkormányzati és nem sport alapfeladattal, de
sporttevékenységi körrel rendelkezı intézményekkel, szervezetekkel, különösen a
kistérségi székhelyő szervezetekkel,
- kistérségi, megyei és fıvárosi önkormányzatokkal.
(4) Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásába bevonhatja a helyi székhelyő sport fı
tevékenységkörő vállalkozásokat, gazdasági társaságokat.
A sporttevékenység irányítása és ellenırzése
5. §

(1) Az önkormányzat a jogszabályok által meghatározott sport feladatokkal kapcsolatos
tevékenységét, fenntartói, felügyeleti és más jogköreit közvetlenül, illetve Polgármesteri
Hivatal közremőködésével és az Oktatási és Kulturális Bizottság segítségével végzi.
(2) Az önkormányzat az éves sport feladattervének, esemény naptárának kialakításába
bevonja a Péceli Spartacus Sportegyesület.
(3) Az önkormányzat az általa megítélt pályázati támogatási összeg felhasználását ellenırzi az
ellenırzés céljának megfelelı módon és mértékben.
A sportolók és a sporttevékenység támogatása és finanszírozása
6. §
(1) Az önkormányzat a költségvetési lehetıségeinek függvényében biztosítja az óvodai, az
iskolai testnevelés, az iskolai diáksportkörök, az iskolai sportverseny rendszer, a helyi
sportegyesületek és sportszervezetek és a lakossági szabadidısport mőködését.
(2) A városban legalább egy éve bejegyzett, vagy bejegyzett telephellyel rendelkezı
sportegyesületek utánpótlás-nevelés támogatásához az önkormányzat a költségvetésben
meghatározott összegő Sport Alapot hoz létre.
(3) A Sport Alapból az utánpótlás neveléshez külsı támogatás megszerzését igazoló egyesület
a külsı támogatás összegével, de legfeljebb 500.000 forinttal támogatható
(4) A támogatást az egyesületek minden év június 30. napjáig igényelhetik. A támogatás
lehetıségérıl és az igénylés módjáról az érdekelteket a határidıt megelızı 30 nappal
hirdetményben kell tájékoztatni
(5) Az igényléshez csatolni kell:
- az utánpótlás-nevelés részletes ismertetését, az elért eredmények felsorolását
- a külsı támogatásról szóló szerzıdést
- a támogatás összeg átutalásának igazolását
(6) A támogatásról és a Sport Alap fel nem használt összegérıl az Oktatási és Kulturális
Bizottság dönt. A Sport Alap felhasználásáról hirdetményt kell közzétenni.
(7) Az önkormányzat pénzbeli, anyagi támogatást kizárólag támogatási szerzıdésben nyújt. A
támogatás összegének felhasználásáról a támogatott a támogatási szerzıdésben meghatározott
módon köteles elszámolni a következı év április 30-ig.
Záró rendelkezések
7. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Pécel,
dr. Benkovics Gyula
polgármester

dr. Csizmadia Julianna
jegyzı

