Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2009. (IV. 21.) rendelete
a sportról
Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a sportról szóló 2004. évi I.
törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja:
A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Mindszent Város
Önkormányzata
(továbbiakban:
Önkormányzat)
sportkoncepciójának
megvalósításához szükséges feltételrendszert és keretet adjon a sport támogatására
rendelt összegek felhasználásának.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén vállalt
feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden, Mindszent városban működő, Csongrád
Megyei Bíróság által bejegyzett sportegyesületre, Mindszent Város Önkormányzat
fenntartásában működő intézményre, helyi civil szervezetre, klubra, amatőr – nem
bejegyzett – sportkörre, sportcsoportra, mindszenti állandó lakóhellyel rendelkező
egyéni pályázóra.
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
3. § (1) Az Önkormányzat feladata illetékességi területén a városi sporttevékenység
támogatása. Ennek formái különösen:
a./ a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció
meghatározása és megvalósítása,
b./ az a./ pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel való együttműködés,
c./ az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartása, működtetése,
d./ az iskolai sporttevékenység gyakorlás feltételeinek megteremtése.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladatok keretében illetékességi
területén – lehetőségei szerint – biztosítja az iskolai sportkörök működésének
feltételeit is.
(3) Az Önkormányzat feladatai illetékességi területén a sport hosszú távú fejlesztési
céljaira figyelemmel a következők:
a./ a tulajdonában álló sportlétesítmény fejlesztése,
b./ a szabadidősport feltételeinek fejlesztése,
c./ a diáksport, az utánpótlás-nevelés, a családok sportjának, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők sportjának, illetve a nagyarányú
részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése,
d./ adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban,

e./ az iskolán kívüli, önszerveződő sport-tevékenység feltételeinek elősegítése,
f./ a sport népszerűsítése.
A sporttámogatás felosztási területei
4. § (1) képviselő-testület a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden
évben a költségvetési rendeletében egy összegben határozza meg. Ebből az
összegből az Ifjúsági és Sport Alap Szabályzata szerint az alábbi területek kerülnek
támogatásra:
I. komponens: Ifjúsági, diáksport, szabadidősport célok megvalósítása,
II. komponens: Sportegyesületek támogatása.
(2) Az Ifjúsági és Sport Alap Szabályzatát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(3) Az Ifjúsági és Sport Alap felosztásáról – a Képviselő-testülettől átruházott
hatáskörben - az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági, Sport és Egyházügyi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) dönt.
(4) A Bizottság minden évben pályázati felhívást tesz közé az Ifjúsági és Sport
Alapból nyújtandó célok megvalósítására.
(5) Pályázatot a Bizottságnak címezve az e rendelet mellékletét képező űrlapon lehet
benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz, a pályázati felhívásban megjelölt időpontig.
(6) Az (1) bekezdés I. komponensében meghatározott terület támogatása – a
Sportkoncepcióban meghatározott pénzbeli támogatás elosztásának alapelvei szerint
– a költségvetési rendeletben a sport támogatására fordítható összeg 20–40%-a.
(7) Az (1) bekezdés II. komponensében meghatározott terület támogatása – a
Sportkoncepcióban meghatározott pénzbeli támogatás elosztásának alapelvei szerint
– a költségvetési rendeletben a sport támogatására fordítható összeg 55–75%-a.
(8) A beérkezett pályázatok alapján a támogatási összeg nagyságáról a Bizottság
dönt.
(9) Amennyiben az adott gazdálkodási évben a meghatározott keretösszegekből
valamelyik komponens nem kerül teljes mértékben felhasználásra, abban az esetben
a megmaradt összeg sportcélú felhasználásáról a Bizottság saját hatáskörben dönt.
A rendelet hatálya alá tartozók támogatása
5. § (1) A nyertes pályázókkal (továbbiakban: Támogatott) Mindszent Város
Önkormányzata támogatási szerződést köt.
(2) A nyertes pályázók pályázati azonosító számát, valamint a támogatás célját,
összegét, megvalósításának helyét az Önkormányzat honlapján közzéteszi.
(3) A támogatott a támogatást kizárólag a pályázati cél megvalósítására, a
szerződésben

meghatározott felhasználási jogcímek finanszírozására használhatja fel.
(3) A Támogatott a támogatási cél megvalósulásáról pénzügyi és szakmai
beszámolót készít a szerződésben meghatározott időpontig. Ennek elmulasztása a
támogatási összeg teljes visszafizetését, a következő költségvetési évben a
támogatásból való kizárást vonja maga után.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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