
Pomaz Varos Onkormanyzata képviselét-testiiletének
3/2014. (11.12.) 6énkormanyzati rendelete

a sporttal kapesolatos feladatokrél

Pomaz Vaéros Onkorményzaténak Képviselé-testiilete, az Alaptérvény 32. cikk. (2)
bekezdésében biztositott eredeti jogalkotdi hataskérében,a sportrél sz616 2004. évi I. térvény
55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazds alapjan a kévetkezdket rendeliel:
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2.§

3.§

Altalénos rendelkezések

(1) A rendelet célja, hogy megalapozza Pomdéz Varos Onkormdnyzata ( a
tovabbiakban énkormanyzat) sportkoncepcidjénak megvaldsitasdhoz sztikséges
feltételrendszert és meghatérozzaa helyi sporttevékenység finanszirozdsanak médjat.
(2) Az 6nkorményzat a testnevelés, a helyi sporttevékenység rendszerét ugy
miikédteti, hogy értékei a lakosség minél szélesebb kérében érvényesiilhessenek,
hozzdjaérulva egészségi Allapotuk megérzéséhez, illetve javitdsdhoz, tovébba a
szabadidé hasznoseltéltéséhez.

A rendelet hatalya

A rendelethatalya kiterjed:
a) az énkormanyzat fenntartasdban miik6édé  sportcéli1étesitmények
szolgaltatasait igénybe vevé természetes személyekre,
b) az Onkormanyzat fenntartésiban vagy miikédtetésében lévé sporteéli és
sportlétesitményekre,
c) az Onkorményzat dltal tamogatott, ill. az Onkormdnyzattal egytittmikédé
testneveléssel és sporttal foglalkozé szervezettekre.

Az énkorminyzatsporttal kapcsolatos feladatai

Az 6nkormanyzat jogszabélyban meghatdrozott feladata alapj4n a helyi
sporttevékenység témogatdsa sorén az Onkorményzat  sportkoncepcidjaban
meghatarozottak figyelembe vételével kiemelt feladatanak tekinti:
a) az 6vodai, iskolai testnevelés személyi és targyi feltételeinek biztositasat,

javitasat
b) a helyben mtikéd6 versenysport és szabadidésport tamogatasat, feltételeinek

javitasat

c) a lakossdg 6szténzését a rendszeres sportolasra



4.§

5.§

4.§

(3)

5.§

Az 6nkorményzatsportcéli szervezetei, intézményei

Az 6nkorményzattestnevelés és sportfeladatai ellatasa érdekében, lehetéségei szerint:
a) sportlétesitményeket miikédtet (6vodai tornaszoba, iskolai tornatermek,

miiftives és éldftives labdarugé pdlya)
b) sportszervezeteket tamogat

Sportlétesitmények fenntartasa, mikédtetése

(1) Az Gnkormanyzat tulajdondban lévé  sportlétesitmények mtikddés¢hez,
allagmeg6vasdhoz,fejlesztéséhez sziikséges fedezetet éves kéltségvetésében Allapitja
meg.
(2) Az 6nkormdnyzat kéltségvetésében meghatdrozottak szerint biztositja a
nevelési- oktatdsi intézményekben az dvodai, iskolai testnevelés és a mindennapi
testedzést, valamint az iskolai didksportkérdk mUikédéséhez sziikséges feltételeket.

Helyi szervezetekkel valé egyiittmakédés

(1) Az 6nkormanyzat-testnevelési és sportfejlesztési célkittizéseivel ésszhangban-
mindenkori lehetéségeinek megfeleléen tamogatja a sporttal foglalkozé_helyi
szervezeteket.
(2) Az 6nkormdnyzat az ltala fenntartott sportlétesitmények haszndlatanak
Ichetdségét biztositja. A  sportegyestiletek, sporttevékenységet folytato civil
szervezetek, magdnszemélyek az 6nkormdnyzat létesitményeinek eseti vagy
rendszeres hasznalatara vonatkoz6feltételeket szerzédésben kell régziteni.
Az 6nkormanyzat az 6nszervezéd6 sportcéli kézésségeknek és civil szervezeteknek a
helyi dnszervezdd6 kézésségek pénziigyi tamogatds4nak rendjérél sz6l6_helyi
6nkorményzati rendeletben foglaltak szerint adhat tamogatdst, az éves kéltségvetési
rendeletében meghatdrozott keretésszeg figyelembe vételével.

(1)  Pomdaz varos teriiletén jogszabély 4ltal meghatdrozottak szerint lehet
sportrendezvényt szervezni, a sportrendezvényért a szervez6 felel.
(2) Kézteriileten sportrendezvényt a  k6ztertiletek haszndlataér6l_ —_sz616
énkorményzati rendeletben foglalt rendelkezések megtartdsdval, és az 6nkorményzat
elézetes tulajdonosi hozzajarulasaval lehettartani.



Zar6 rendelkezés

6.§ Ezarendelet a kihirdetést koveté naponlép hatalyba.

Pomaz, 2014. februar 12.
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polgarmester
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