
Pilisszántó Közég Önkormányzat Képviselı-testületének 
5/2009.(III.25.) számú önkormányzati rendelete 

Pilisszántó Község testnevelési és sport feladatairól  
 

Bevezetı 
 

Pilisszántó Község Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. 
 

1. § 
A rendelet célja 

 
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Pilisszántó Község Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges 
feltételrendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek 
felhasználásának. 
 

2. § 
A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által kötelezıen ellátandó és önként vállalt 
feladatokra, a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására. 
 

3. § 
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

 
(1) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik illetékességi területén a községi 

sporttevékenység támogatása. 
(2) Az Önkormányzat sportfeladatai a Képviselı-testület hatáskörébe tartoznak. 

Ennek formái különösen: 
• a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelı sportkoncepció meghatározása és 

megvalósítása, 
• az a/ pont szerinti cél alapján a sporttal foglalkozó községi szervezetekkel való 

együttmőködés, 
 

• a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, mőködtetése, 
 

• a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése, 
• a külön jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új 

sportlétesítmények építése, 
• az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése, 
• az önkormányzati iskolai sportkörök mőködési feltételeinek biztosítása, 
• a szabadidısport feltételeinek fejlesztése, 
• sportrendezvények lebonyolításának segítése, 
• a község adottságainak megfelelı részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban, 
• az iskolán kívüli önszervezıdı sporttevékenység feltételeinek elısegítése, 
• a nemzeti és nemzetközi sport népszerősítésében közremőködés, 
• az olimpiai utánpótlásmőhelyek mőködésének segítése. 



(3) Az Önkormányzat feladatai illetékességi területén, a sport hosszú távú fejlesztési céljaira 
figyelemmel a következık: 
a) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatása, 
b) területi versenyrendszerek kialakításának és mőködésének, sportrendezvények 

szervezésének segítése, 
c) a sportorvosi tevékenység támogatása. 

 
4. § 

A sporttámogatás felosztási keretei 
 

Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összeget a következı költségvetési 
keretek szerint kell felosztani: 
 

a) versenysport mőködési támogatása, 
b) utánpótlás-nevelés mőködési támogatása, 
c) diáksport támogatása, 
d) szabadidısport klubok támogatása, 
e) rendezvénytámogatás, 
f) elıre nem tervezett sportesemények támogatása, 
g) sportlétesítmények üzemeltetésének, felújításának, fejlesztésének, ill. új   

sportlétesítmények építésének támogatása. 
 

5. § 
A versenysport mőködési támogatása 

 
(1) Az Önkormányzat forrásaihoz mérten támogatásban részesülhetnek a felnıtt sportolók 
esetében támogatott sportszervezet a támogatást a versenyeztetéssel és személyi kiadásokkal 
összefüggı kiadásokra használhatja fel. 
 

6. § 
Az utánpótlás-nevelés mőködési támogatása 

 
(1) A támogatott a támogatást versenyeztetési és személyi kiadásokra használhatja fel. 
(2) A támogatottak körérıl és a támogatás összegérıl az önkormányzat sportkoncepciójában 

elfogadott elvek alapján kérelemre, illetve nyilvánosan meghirdetett pályázat útján a 
Képviselı-testület dönt. 

 
7. § 

A diáksport támogatása 
 

(1) Az Önkormányzat forrásaihoz mérten – a bizottság javaslata alapján – támogatást nyújt a 
községi szintő alapfokú és felmenı rendszerő iskolai sportversenyek rendezési 
költségeihez.  

(2) Az országos diákolimpiai versenyek döntıiben kiemelkedı eredményeket elért sportolókat 
– a bizottság javaslatát figyelembe véve – az Önkormányzat tárgyjutalomban részesíti.  

(3) A Diákolimpiai versenyrendszerben résztvevı nevelési-, oktatási intézmények 
szereplésükért és eredményeik alapján támogatásban részesülnek.    

(4) Az elért eredmények után járó összeg a versenyjegyzıkönyv másolatának benyújtását 
követı tanévben kerül átutalásra a sportoló oktatási intézményéhez. 

 



8. § 
A szabadidısport klubok támogatása 

 
(1) Az Önkormányzat forrásaihoz mérten támogatást nyújt a lakóterületi szabadidısport 

szervezetek mőködéséhez és rendezvényeihez. 
(2) A nem lakóterületi szabadidısport szervezetek rendezvénytámogatásban részesülhetnek. 
(3) A támogatottak körérıl és a támogatás összegérıl a község  sportkoncepciójában 

elfogadott elvek alapján a Képviselı-testület dönt.    
 

9. § 
A rendezvénytámogatás 

 
(1) Az Önkormányzat forrásaihoz mérten támogatja a Pilisszántón lebonyolításra kerülı 

sportrendezvényeket, kiemelten azokat, amelyek szerepelnek az országos, a megyei, 
sportszövetség, sportági szakszövetség, szabadidısport szövetség, diáksport szövetség 
versenynaptárban. 

(2) A támogatottak körérıl és a támogatás mértékérıl kérelem esetén a, nyilvánosan 
meghirdetett pályázat esetén a Képviselı-testület dönt. 

(3) Az Önkormányzat az olimpiai és a nem olimpiai sportágakban egyaránt támogatja a 
Pilisszántón megrendezésre kerülı – a községet népszerősítı – kiemelkedı jelentıségő, 
nemzetközi sportrendezvényeket.  

(4) A kiemelkedı sportesemények megrendezéséhez a támogatási kérelmet – a verseny 
részletes költségvetését mellékelve – az esemény megrendezése elıtt legalább fél évvel 
Pilisszántó község polgármesterének kell benyújtani. 

(5) A /4/ bekezdésben szereplı határidıtıl abban az esetben lehet eltekinteni, ha a 
megrendezendı sportesemény megvalósítását eredetileg felvállaló sportszervezet az 
esemény megrendezését akkor mondja le, amikor a féléves határidı már nem tartható be.  

(6) A rendezvény támogatásáról és annak mértékérıl a Képviselı-testület dönt. 
 

10. § 
Az elıre nem tervezett sportesemények támogatása 

 
Év közben befogadott, elıre nem tervezett sportesemények támogatásáról kérelem alapján a 
Képviselı-testület dönt. 

11. § 
A sportlétesítmények üzemeltetése és annak támogatása  

 
Az Önkormányzat tulajdonában lévı sportlétesítmények üzemeltetési költségeihez való 
támogatás nyújtásáról és a támogatás nagyságáról a költségvetési rendelet elfogadásakor – a 
Képviselı-testület dönt. 

 
12. § 

A sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatása 
 

Az Önkormányzat az éves költségvetésében lehetıségei szerint biztosítja a tulajdonában lévı 
sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének költségét. 
 

13. § 
Az új sportlétesítmények építésének támogatása 

 



Az Önkormányzat – lehetıségei szerint – önrészt biztosít a nemzeti sportszabvány alapján 
épülı községi sportlétesítmények építéséhez. 
 

14. § 
A támogatás igénylése kérelem esetén 

 
(1) A kérelmezı szervezet támogatási igényét „sporttámogatási kérelem” formájában a 

Képviselı-testülethez címzetten, a Polgármesteri Hivatalban elıterjesztve kérelmezheti. 
(2) Mőködési célú támogatási kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmezı szervezet pontos megnevezését, képviselıjének nevét, címét, 
b) a kérelmezı szervezetnél sportolók létszámát születési évük szerinti bontásban, 
c) a kérelmezı szervezet elızı évi költségvetését és sportszakmai adatait, 
d) a tárgyév tervezett költségvetését, sportszakmai adatait, versenynaptárát, 
e) az illetékes bíróságnak a kérelmezı szervezet nyilvántartásba vételét elrendelı jogerıs 

végzésének másolatát, 
f) a kérelmezı szervezet bankszámlaszámát, adószámát,  
g) a kérelmezı szervezet köztartozásairól szóló nyilatkozatát. 
 

(3) Rendezvénytámogatási kérelemnek tartalmaznia kell: 
 a) a kérelmezı szervezet pontos megnevezését, képviselıjének nevét, címét, 
 b) a sportrendezvény idıpontjának, helyének megjelölését, 
 c) a sportrendezvény költségvetés-tervezetét, 
 d) a sportrendezvényen résztvevık várható létszámát, 

e) a sportrendezvény lebonyolításáért, elszámolásáért felelıs személy nevét, címét, 
     f) az illetékes bíróságnak a kérelmezı szervezet nyilvántartásba vételét elrendelı jogerıs 

végzésének másolatát, 
 g.) a kérelmezı szervezet bankszámlaszámát, adószámát,  
 h.) a kérelmezı szervezet köztartozásairól szóló nyilatkozatát. 
 
(4)A kérelmek benyújtásának idıpontja:  

a.) mőködési támogatási kérelem esetén a tárgyév február 15. 
b.) rendezvénytámogatási kérelem esetén a tárgyév február 20. 
c.) nyilvános pályázat estén a kiírásban rögzített idıpont, 
d.) elıre nem tervezett sportesemények támogatására, illetve a rendkívüli 

sporttámogatásra az igény felmerülését követı 30. nap.  
 

15. § 
Záró rendelkezés 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
Pilisszántó, 2009. március 24. 
 

Kollár Miklós                                                                       dr. Bak Imre  
                 polgármester                                                                                   jegyzı 
Záradék: 
Jelen önkormányzati rendelet 2009. március 25-én kifüggesztésre, kihirdetésre került Pilisszántó Község 
Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján. 
 
Pilisszántó, 2009.március 25.                                                                                      dr. Bak Imre jegyzı 



 


