Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének
a 31/2013. (X.31.) és a 29/2018.(VI.27.) Ör-rel módosított
20/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a sportról szóló 2004.
évi I. tv 55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2. § (3)
bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § tekintetében a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a 9. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: az
Önkormányzat) a sportról szóló törvényben kötelezően meghatározott
feladatain kívül, mint megyei jogú városi önkormányzat a megyei
önkormányzat részére a törvényben előírt sportszervezési feladatok köréből
az alábbi feladatokat látja el:
1. közreműködik a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításában,
az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítása érdekében pénzbeli
támogatást biztosít,
2. a sport népszerűsítéséhez pénzbeli támogatást biztosít,
3. közreműködik a területén tevékenykedő
alapvető feltételeinek megteremtésében.

sportszövetségek

működése

2.§ (1) Az Önkormányzat rendezvényi vagy működési pénzbeli támogatást biztosít a
következő célokra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a lakosság rendszeres testmozgását segítő városi versenyrendszer
működtetésére;
kiemelt szintű, országos vagy nemzetközi szintű sportversenyek
támogatására;
fogyatékkal élők sporttevékenységének támogatására;
kiemelt és nem kiemelt sportágak működési célú támogatására;
utánpótlás-nevelés működési támogatására;
városi
szakszövetségek,
sportszövetségek
megalakulásának,
működésének támogatására.

(2) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg a
sporttal kapcsolatos feladatellátás finanszírozására biztosított összeget.

(3) 1A költségvetési rendeletben meghatározott összegből a Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottság tartalékkeretet határozhat meg:
1.
2.
3.

előre nem tervezett sportesemény, sportverseny támogatására;
önhibáján
kívül
hátrányos
helyzetbe
került
sportszervezet
támogatására;
sportszervezet
eredményességét,
tevékenységét
kiemelkedően
fejlesztő, előre nem tervezhető kiadás finanszírozására;

3.§ (1) Az Önkormányzat támogatja a lakosság rendszeres testmozgását segítő
városi versenyrendszer működtetését.
(2) A támogatott sportszervezet a támogatást – felnőtt korosztály esetén – csak
a versenyeztetéssel összefüggő kiadásokra használhatja fel.
4.§ Az Önkormányzat támogatja a Veszprémben lebonyolítandó kiemelt, országos,
nemzetközi szintű, reprezentatív, jelentős nézettségre számot tartó
sportversenyek megrendezését, amennyiben a sportrendezvény szerepel az
országos,
megyei,
városi
sportszövetség,
sportági
szakszövetség
versenynaptárában.
5.§ Az Önkormányzat a fogyatékkal élők sporttevékenységéhez támogatást biztosít.
6.§ (1) Az Önkormányzat kiemelt és nem kiemelt sportágak, sportszervezetek
kategóriában támogatja a veszprémi sportszervezetek működését.
(2)2 A kiemelt sportágak, sportszervezetek körét a Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság eredményességük alapján évente állapítja meg.
(3) Támogatásban részesülhetnek az Országos Sportági Szakszövetség vagy
Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő csapatok, egyéni
sportolókat foglalkoztató sportszervezetek.
(4) Kiemelt sportágak, sportszervezetek esetén, évenként egy sportágban
nemenként egy sportszervezet részesülhet kiemelt támogatásban.
(5) Veszprémi sportszervezet működési célú önkormányzati támogatásának
megítélésekor kiemelten kell figyelembe venni a szervezet utánpótlásnevelés területén végzett tevékenységét, az utánpótlás-nevelésének
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A rendelet 2. § (3) bekezdésében az „Oktatási” szövegrészt „Köznevelési” szövegrészre módosította a 31/2013.
(X.31.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2013. november 1-jei hatállyal.
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A rendelet 6. § (2) bekezdésében az „Oktatási” szövegrészt „Köznevelési” szövegrészre módosította a 31/2013.
(X.31.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2013. november 1-jei hatállyal.

színvonalát, mind mennyiségi (rendszeresen sportolók száma), mind
minőségi (elért versenysport eredmények) szempontból. Az önkormányzati
támogatás megítélésekor meghatározható az utánpótlás-nevelésre
fordítandó rész.
7.§ Az Önkormányzat segíti az Országos Sportági Szakszövetség területi szervének,
valamint városi sportszövetségek megalakulását, működését.
8.§ (1)3 a) A Közgyűlés dönt:
aa) a 2.§- ban meghatározott célokat szolgáló támogatási keretről és az
egyes szervezetek számára biztosított támogatási összegről az éves
költségvetési rendelet keretében,
ab) a 2.§-ban meghatározott célokat szolgáló szervezetek támogatása
esetén a támogatási szerződés tartalmának meghatározásáról, ha a
támogatás összege a 10 millió forintot meghaladja,
ac) a támogatási szerződés tartalmának meghatározásáról minden esetben,
ha a támogatott alapítvány.
b) A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt:
ba) a támogatási szerződés tartalmának meghatározásáról, ha a támogatás
mértéke a 10 millió forintot nem haladja meg.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a sporttámogatás iránti kérelmek benyújtására évente legalább egy alkalommal
felhívást tesz közzé.
9.§4,5 A költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keretből a
polgármester, alapítvány esetében a polgármester javaslatára a Közgyűlés
támogatást biztosíthat a következő célokra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3

a város szabadidő sportjához és a szabadidő sporttal foglalkozó
egyesületek működéséhez,
köznevelési intézményekben működő sportegyesületek, sportkörök
működéséhez,
a lakossági sporthoz, a helyi közösségek sportéletének segítéséhez,
akciók szervezéséhez,
az egészséges életmód iránti igény felkeltéséhez, fontosságának
elismerésére irányuló szemléletformáláshoz,
a nők és családok sportjának segítéséhez,
hátrányos helyzetű csoportok sportjának segítéséhez,
tömegsport rendezvények lebonyolításához, megszervezéséhez,

A rendelet 8. § (1) bekezdését módosította a 31/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2013.
november 1-jei hatállyal.
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8.

városi szintű, a köznevelési intézmények közötti sporttevékenység
feltételeinek elősegítéséhez,
9. sportrendezvények feltételeinek biztosításához,
10. a városi kispályás labdarúgás támogatásához, téli teremtornák
szervezéséhez, finanszírozásához,
11. rekreációs tevékenység támogatásához.
10. § A rendelet alapján pénzbeli támogatásban részesülhetnek az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvényben meghatározott veszprémi székhelyű, sporttal
foglalkozó egyesületek, alapítványok, a sportról szóló törvényben
meghatározott szakszövetségek, továbbá az önkormányzati fenntartású
költségvetési szervek.
11. § A kérelem benyújtására, a támogatási döntés meghozatalát követően a
számadási kötelezettség előírására, a támogatási szerződés megkötésére, a
támogatás elszámolására, a számadási kötelezettség hiányos teljesítésére
vagy elmulasztására, a támogatás céltól eltérő felhasználására Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil szervezeteknek
nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelete
szabályai az irányadóak.
12. § (1) Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém
Város sportjáról szóló 32/2005. (IX.19.) önkormányzati rendelete.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém
Város sportjáról szóló 32/2005. (IX.19.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 16/2007. (III.30.) önkormányzati rendelete.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém
Város sportjáról szóló 32/2005. (IX.19.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 42/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelete.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém
Város sportjáról szóló 32/2005. (IX.19.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 44/2009. (IX.16.) önkormányzati rendelete.

5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém
Város sportjáról szóló 32/2005. (IX.19.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 41/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete.

Veszprém, 2012. április 25.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

