Ócsa Város Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete
a sportról
1. Bevezető rész
1.§
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. tv. 44/A.§. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
2.§.
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, a helyi adottságnak
megfelelően szabályozza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket és
meghatározza a helyi sporttevékenység finanszírozásának módját.
2. Általános rendelkezések
3.§
(1) A rendelet kiterjed
a) az önkormányzat közigazgatási területén lakó, tartózkodó és a helyi sporttevékenységben
résztvevő magánszemélyekre,
b) az önkormányzati tulajdonban lévő, az önkormányzat által fenntartott és működtetett
sportlétesítményekre,
c) a képviselő-testületre és szerveire, valamint hivatalára.
(2) Az önkormányzat az alábbi sport- és sportcélú létesítményeket tartja fenn és működteti:
a) sportpálya
1899/7 hrsz.
b) játszótér
1126/1. hrsz.
c) tornacsarnok
1439. hrsz (iskola).
3. Az önkormányzat sportfeladatai
4.§
(1) Az önkormányzat sportfeladatait A sportról szóló 2004. évi I. tv. alapján kidolgozott
önkormányzati sportkoncepció tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az önkormányzati sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és
időszakonkénti felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:
a) a sportszervezetek és utánpótlás-nevelésük támogatására,
b) a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására,
c) meglévő sportlétesítmények lehetőség szerinti többfunkciós használatának biztosítására,
d) az egyes sportágak stabil és eredményes működésének segítésére.
(3) Az önkormányzat – a mindenkori lehetőségeinek függvényében – támogatja a sporttal foglalkozó
helyi egyesületeket, szervezeteket. A támogatás formája lehet:
a) anyagi támogatás,
b) sportlétesítmények ingyenes vagy kedvezményes használatának biztosítása a vagyonnal történő
gazdálkodás szabályainak megsértése nélkül.
(4) Az önkormányzat a tulajdonában és kezelésében lévő sportlétesítmények működéséhez,
állagmegóvásához, felújításához, fejlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a mindenkori éves
költségvetésében és elnyert pályázati támogatásokkal biztosítja.

(5) Az önkormányzat az általános iskolai sporttevékenység végzéséhez, valamint igény szerint
felmerülő tanórán kívüli sporttevékenységhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításáról
oly módon gondoskodik, hogy az ezekhez szükséges forrásokat a mindenkori éves
költségvetésében biztosítja.
5.§
(1) Az önkormányzat
a) gyermek- és ifjúsági sportot,
b) az utánpótlás-nevelést,
c) a nők és családok sportját,
d) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportját,
e) a tömeges részvétellel zajló sportrendezvényeket,
f) technikai sportokat,
g) a szabadidősport szervezését, lebonyolítását
az önkormányzat a helyi igények szerint, lehetőségei függvényében támogatja.
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott támogatást jelenti
a) a sport- és sportcélú létesítmények fejlesztése,
b) a játszóterek fejlesztése, korszerűsítése,
c) a hagyományos vagy hagyománnyá váló tömeges részvétellel zajló sportesemények,
d) sportrendezvények biztosítása,
e) a településen történő megtartása.
(3) Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai fittség fokozása, az egészséges és mozgásban
gazdag életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a szabadidő-sport
feltételeinek fejlesztésében.
4. Nemzetközi sportkapcsolatok
6.§
Az önkormányzat a nemzetközi sportkapcsolatokban lehetőségei és adottságai függvényében vesz
részt
a) a testvértelepülésével való sportkapcsolatok kiépítésével megteremti a lehetőséget a
sportrendezvényeken, versenyeken való részvételre;
b) a nemzetközi vonatkozású helyi sportrendezvényeket, valamint a települési sportszervezetek
nemzetközi sportrendezvényen való részvételét segíti és támogatja.
5. A sporttevékenység finanszírozása
7.§
(1) Az önkormányzat az éves költségvetés tervezését megelőző koncepció megalkotásakor
figyelembe veszi
a) Gazdasági Bizottság,
b) az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
c) a települési sportszervezetek, egyesületek
tájékoztatását, elképzelését, és lehetőség szerint igényeit.
(2) Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési rendeletében dönt. A
támogatások forrása az esetleges állam által biztosított normatív támogatás, valamint az
önkormányzat saját bevételei.

6. Sportfeladatok végrehajtása
8.§
(1) A településen A sportról szóló 2004. évi I. tv. és végrehajtására vonatkozó jogszabályok előírásai
szerint lehet sportrendezvényt szervezni a szervező teljes felelősségével. A szervező feladata a
szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése.
(2) Önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekben, intézményekben, közterületen szervezett
sporteseményeket illetően a szervezőnek előzetes tájékoztatási kötelezettsége van az
önkormányzat felé.
(3) Közterületre szervezett sportesemény kapcsán Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/1999.(III.31.) sz. helyi ÖK. rendelet
rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
7. Záró rendelkezések
9.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő 5. nap lép hatályba.
10. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Ezen rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében A sportról szóló 2004. évi I. törvény,
továbbá ennek végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.
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