Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
26/2007.(X. 05.)
rendelete
a sportról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény
55. § (6) bekezdése alapján – a kötelezı önkormányzati sportfeladatok ellátása érdekében – az
alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Hajdúsámson Város Önkormányzata
sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, s meghatározza a helyi
sporttevékenység finanszírozásának módját.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
- Az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben
résztvevı magánszemélyekre
- az önkormányzat által fenntartott és mőködtetett sportlétesítményekre
Az önkormányzat sportfeladatai
3. §
Az önkormányzat sportfeladatait külön
sportkoncepciója tartalmazza részletesen.

jogszabály

és

az

önkormányzat

városi

Az önkormányzat kötelezı sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatai
4. §
Az önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása
önkormányzati ciklusonként történı felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:
-

és

a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására;
a meglévı sportlétesítmények használatának biztosítása;
a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes mőködésének
segítésére.
A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttmőködés
5. §

(1) Az önkormányzat mindenkori lehetıségeinek és a 15/2002. (XI. 29.) Ör. számú

rendeletben foglaltaknak megfelelıen támogatja a sporttal foglalkozó szervezeteket.
(2) A sportegyesületekkel, sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel a létesítmények
tartós és rendszeres használatának feltételeit illetıen megállapodást köt úgy, hogy a lakosság
részérıl felmerülı sporttal kapcsolatos igényeket is kielégítse.
Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, mőködtetése
6. §
Az önkormányzat a tulajdonában lévı sportlétesítmények mőködéséhez, állagmegóvásához,
indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetésben biztosítja.
Az önkormányzati iskolai sporttevékenység támogatása
7. §
(1) Az önkormányzat az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges feltételek
biztosításáról gondoskodik.
(2) Az oktatási intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülı
sportszervezetei együttmőködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor.
Az önkormányzat sportintézményei és létesítményei
8. §
Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményekkel rendelkezik:
- az önkormányzat intézményeiben lévı tornatermek, sportpálya, lovaspálya.
Sporttevékenység irányítása
9. §
Külön jogszabályban és e rendeletben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos
hatásköröket a képviselı-testület gyakorolja.
A sporttevékenység finanszírozása
10. §
(1)
(2)

Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi
feltételeit az önkormányzat az intézményi költségvetésben lehetıségei szerint biztosítja.
A támogatások elosztásáról - a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának
rendjérıl szóló 15/2002. (XI. 29.) Ör. számú rendeletnek megfelelıen - a képviselıtestület dönt.
A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos helyi államigazgatási feladatok
11. §

(1) A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó elıírásai szerint lehet
sportrendezvényt szervezni, a sportrendezvényért a szervezı felel.
(2) Az
önkormányzat
tulajdonában
lévı
sportlétesítményekben
szervezett
sporteseményeket illetıen a szervezınek az önkormányzat felé elızetes tájékoztatási
kötelezettsége van.
(3) Az önkormányzat tulajdonában vagy önkormányzati intézmények tulajdonában, illetve
kezelésében lévı sportlétesítményeket, eszközök üzemeltetıje köteles a
sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetésszerő állapotban használni és tartani.
Vegyes rendelkezések
12. §
(1) Az önkormányzati sport célú támogatásban részesülık kötelesek a sporttörvény elıírásai
és az önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni.
(2) A törvényi elıírások vagy a vállalt kötelezettségeik megszegése a támogatások
megvonásával illetve az önkormányzattal kötött szerzıdések felmondásával járhat.
(3) A megállapodások megkötésére e rendelet elfogadását követı 5 hónapon belül kerül sor.
Kiemelkedı teljesítményt nyújtó sportolók támogatása
13. §
(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata „Hajdúsámson Város Sport Ösztöndíja”
elnevezéssel ösztöndíjat alapít a kiemelkedı teljesítményt nyújtó sportolók támogatására.
(2) Hajdúsámson Város Sport Ösztöndíjára jogosultak azok a Hajdúsámsonban
életvitelszerően tartózkodó személyek, akik egyénileg, csapatban vagy csoportban
sportolnak,
a.) diákolimpián, országos- vagy nemzeti bajnokságban vesznek részt és az elızı
évben érmes helyezést szereztek.
b.) kontinentális- vagy világbajnokságon részt vesznek,
c.)olimpiai-, vagy paralimpiai felkészülésen, illetve versenyen vesznek részt.
(3) Hajdúsámson Város Sport Ösztöndíját az önkormányzat Képviselı-testülete pályázat
útján bírálja el, és ítéli oda minden év december 31. napjáig.
(4) Pályázni kizárólag ennek a rendeletnek az 1. számú mellékletében szereplı
formanyomtatványon lehet.
(5) A pályázati adatlaphoz csatolni szükséges az alábbi igazolásokat:
a.) A diákolimpián érmes helyezést elért pályázónak az Országos Diáksport Szövetség
eredeti igazolása, és a következı évre vonatkozó diákolimpián való részvételt az a
sportegyesület igazolja, amelynek a pályázó igazolt sportolója,
b.) az országos,- vagy nemzeti bajnokságban érmes helyezést elért pályázónak az országos
szakszövetség eredeti igazolását,
c.) a kontinentális-vagy világbajnokságon résztvevı pályázónak az országos szakszövetség
vagy nemzetközi szakszövetség eredeti igazolását,
d.) az olimpiai-vagy paralimpiai felkészülésen, illetve versenyen résztvevı pályázóknak
pedig a Magyar Olimpiai Bizottsággal kötött szerzıdés másolatát.
(6) A pályázatot az önkormányzat Képviselı-testületének címzett, de a Polgármesteri
Hivatalba beküldött zárt borítékban kell eljuttatni a bírálókhoz. Az önkormányzat a
pályázatok beadási határidejét a tárgyévet megelızı év december 15. napjában állapítja
meg. Hiánypótlásra lehetıség nincs.

(7) Hajdúsámson Város Sport Ösztöndíja összege:
* a 13. § (2) bekezdése a.) pontja hatálya alá tartozó sportolók részére 10.000.Ft/hó, mely támogatás minden év január 01. napjától december 31. napjáig
esedékes
* a 13. § (2) bekezdése b.) és c.) pontja hatálya alá tartozó sportolók részére
25.000.-Ft/hó, mely támogatás minden év január 01. napjától december 31.
napjáig esedékes
(8) Az ösztöndíj –amennyiben a jogosultsági feltételek lehetıvé teszik – egymást követı
több éven át is odaítélhetı ugyannak a sportolónak.
14. §.
Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát vesztik a sportról szóló 17/2004.
(V.28.) rendelet, valamint az azt módosító 32/2005. (X.28.) rendelet és a 41/2006. (XII.13.)
rendelet.
Ez a rendelet 2007. november 01. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2007. október 04.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2007. október 05.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
a sportról szóló 16/2004. (V.28.) rendeletének

1. számú melléklete

PÁLYÁZATI ADATLAP
„Hajdúsámson Város Sport Ösztöndíja”
elnyerésére
I. Pályázó személyes adatai:
1. Pályázó neve:

_____________________________________

2. Születési helye:

_____________________________________

3. Születési ideje:

_____________________________________

4. Anyja neve:

_____________________________________

5. Állandó lakcíme:

_____________________________________

II. Pályázó sportban elért eredményei:
1. Diákolimpián elért

1.

sportág megnevezése :_________________________
2. Országos, vagy Nemzeti Bajnokságban elért

1.

sportág megnevezése :_________________________

2.

3.

helyezés *



évben

2.

helyezés *

3.



évben



évben



évben

3. Kontinentális, vagy Világbajnokságon való részvétel
sportág megnevezése :_________________________
4. Olimpiai, vagy paralimpiai felkészülés, részvétel
sportág megnevezése :_________________________

* a megfelelıt kérjük bekarikázni!

Kötelezı mellékletek:
- A diákolimpián érmes helyezés elérése esetén az Országos Diáksport Szövetség eredeti igazolása és a következı évre
vonatkozó diákolimpián való részvételrıl szóló igazolás a sportegyesülettıl, melynek a sportoló igazolt sportolója,
- az országos,- vagy nemzeti bajnokságban érmes helyezés elérése esetén az országos szakszövetség eredeti igazolása,
- a kontinentális-vagy világbajnoksági részvétel esetén az országos szakszövetség vagy nemzetközi szakszövetség eredeti
igazolása,
- az olimpiai-vagy paralimpiai felkészülésen, illetve versenyen való részvétel esetén a Magyar Olimpiai Bizottsággal
kötött szerzıdés másolata.

Kelt:__________________________
______________________________________
pályázó (vagy törvényes képviselıje) aláírása

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
37/2008. (XII. 16.)
rendelete
a sportról szóló 26/2007. (X. 5.) rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-ában foglaltak alapján – a sportról szóló 26/2007. (X. 5.)
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A Rendelet 13. §-a hatályát veszti.

2. §
E rendelet 2008. december 16. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2008. december 16.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2008. december 16.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

