BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
33/ 2004. ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete
a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról
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Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I.
törvény 55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Balassagyarmat Város
Önkormányzata sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszer
létrehozásának, megalapozásának, fenntartásának és működtetésének, valamint a helyi
sporttevékenység finanszírozási módjának meghatározása céljából az alábbi rendeletet
alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§
(1)

2

Balassagyarmat Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a sporttal
kapcsolatban az alábbi alapelvek teljesülését tekinti meghatározónak:
a)

A város lakossága élet- és munkaképességének növelése érdekében biztosítani
kell a rendszeres mozgás lehetőségeinek feltételeit,

b.) a sport – társadalmi szerepének megfelelően – járuljon hozzá az oktatási, a
szociális az egészségügyi és a közművelődési ellátórendszerek összhangjához,
c.)

a sportfeladatok ellátása, támogatása során kiemelt figyelmet kell fordítani a
gyermek- és ifjúsági sportra, és szabadidősportra, a fogyatékosok sportjára, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységére, valamint az
utánpótlás nevelésre és a versenysportra

d.) törekedni kell a létesítményhelyzet javítására, fokozatos fejlesztésére.
2.§
A rendelet hatálya kiterjed:
(a) az önkormányzat közigazgatási területén lakó, a helyi sporttevékenységben résztvevő
magánszemélyekre, az önkormányzat szerveire, valamint azon személyekre és
szervezetekre, akik a város területén, mint külső szervezők sporteseményt rendeznek,
valamint
(b) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekre, az oktatási és nevelési
intézményekre és a helyi sportszervezetekre.
3.§
Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása
(1) Az Önkormányzat sportfeladatait a sportról szóló 2004. évi I. számú törvény 55.§-a és az
önkormányzat hosszú távú városi sportkoncepciója határozza meg.
(2) Az Önkormányzat az egyesületeken, szervezeteken keresztül támogatja a verseny és a
szabadidős sportokat a városban.
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Módosította a 14/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. június hó 03. napjától.
Módosította a 14/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. június hó 03. napjától.

(3) Az Önkormányzat kiemelten kezeli az egyesületek, sportszervezetek által szervezett
nemzetközi, országos rendezvényeket.
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(4) a.)2 Az Önkormányzat a rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt sportegyesületek számára
a Városi Sportintézmények kezelésében lévő létesítmények térítésmentes
használatát biztosítja a rendelet 3/a. melléklete szerinti havi időkeretben, az
üzemeltetővel történő előzetes egyeztetés szerint.
b.) Az önkormányzat a sportlétesítményeinek használatát diáksport célokra
térítésmentesen biztosítja.

(5) Az Önkormányzat a városi sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és
önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:
a.) a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására,
b.) a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására,
c.) a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére,
d.) a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartására és hatékony működtetésére.
II. fejezet
4. §
A sporttal kapcsolatos helyi szervezetekkel való együttműködés
Az Önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban –
mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket.
5.§
Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése
(1) Az Önkormányzat a Rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt sportlétesítmények, valamint
az oktatási- nevelési intézményekben található sportcélú helyiségek, területek
fenntartását vállalja, a működtetéséhez szükséges feltételeket biztosítja.
(2) 3Az Önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények használatát az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 16/2013.(V.30.) számú
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) szabályai szerint biztosítja. A
sportlétesítmények használatáért fizetendő díjat a rendelet 4. számú melléklete
tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetési rendelete
alapján az intézmények költségvetésében biztosítja, illetve a források növelése céljából
a hazai és az európai uniós pályázatokon elérhető támogatásokat igénybe veszi.
6.§
Módosította a 9/2007.(III.29.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2007. március hó 29. napjától.
Módosította az 1/2009.(I.28.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. február hó 01. napjától.
3 Módosította a 11/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. április hó 01. napjától.
Módosította a 14/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2014. június hó 03. napjától.
Módosította a 24/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. november hó 01.
napjától
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Az iskolai sporttevékenység
(1)

1

(2) Az oktatási intézmények a testnevelési alapfeladataiknak ellátásán túl részt vesznek a
település sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermekek és
az ifjúság különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait.
(3) Az oktatási intézmények és a település sportszervezetivel együttműködnek a tanórán
kívüli sporttevékenységek szervezésében.
(4)2
7. §
A településen működő sportszervezetek támogatása
(1)

3

4

(2) Az Önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt az Oktatási,
Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság (továbbiakban: bizottság) a sportszervezetek
tájékoztatása alapján, a következő évi terveik ismeretében alakítja ki a támogatás
szempontjait.

(3) Az Önkormányzat az éves költségvetési beszámolója előtt a támogatott szervezetektől
tájékoztatót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási munkájukról.
(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a sportcélú támogatás összegéről az éves
költségvetési rendeletben dönt.
8.§5
A kérelemre vonatkozó szabályok
(1) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 2. számú mellékletét képező
formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének
elfogadását követően 15 napon belül.
(2) A beérkezett kérelmek alapján a bizottság dönt a támogatások mértékéről.
(3) A bizottság a döntésről írásban értesíti a kérelmezőket, ezzel egyidejűleg az éves
költségvetési rendeletben a sportcélokra fordítható keretösszeg felosztásának
eredményét a helyben szokásos módon közzéteszi.
(4) A kérelmek alapján megítélt támogatásokra vonatkozó szerződéseket az önkormányzat
nevében a polgármester írja alá a jegyző ellenjegyzése mellett. A szerződések
megkötésére legkésőbb a támogatások megítélését követő 30 napon belül kerül sor.
Az (1) bekezdést hatályon kívül helyezte a 24/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. § (3)
bekezdése. Hatálytalan 2017. január hó 01. napjától.
2 Beiktatta a 13/2012.(IV.02.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. április 02. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 24/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan
2017. január hó 01. napjától.
3 Az (1) bekezdést hatályon kívül helyezte a 24/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. § (3)
bekezdése. Hatálytalan 2017. január hó 01. napjától.
4 Módosította a 9/2007.(III.29.) rendelet 3. §-a. Hatályos 2007. március hó 29. napjától.
5 Módosította a 9/2007.(III.29.) rendelet 4. §-a. Hatályos 2007. március hó 29. napjától.
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(5) A támogatott a támogatás összegével legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig
elszámol, melynek keretében köteles pénzügyi elszámolást, valamint írásos beszámolót
készíteni az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottságnak. A pénzügyi
elszámolás és az írásbeli beszámoló elmulasztása esetén a támogatást köteles
visszafizetni az önkormányzatnak.
1

8/A. §
A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok
Az Önkormányzat által nyújtott támogatás az alábbi kiadásokra használható fel:
a) szövetségek felé fizetendő díjak
b) nevezési és versenydíj
c) bírók és egyéb szakemberek díjazása
d) sportruházat, sporteszközök vásárlása
e) utazási költség
f) szakmai képzések díjai
g) bérleti díjak
h) az egyesületek által működtetett ingatlanokhoz kapcsolódó rezsi költségek
i) az egyesület tulajdonában lévő eszközök, járművek karbantartási költségei
j) az egyesület ügyvitelével kapcsolatos költségek
III. fejezet
Vegyes rendelkezések
9.§
Az önkormányzati sport célú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai és
az önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni. Amennyiben ezen
rendelkezéseket a támogatott nem tartja be, úgy az önkormányzat a támogatási szerződést
felbonthatja és a támogatást megvonhatja.
10.§
(1) Ezen rendelet a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével 2005. január 3-án lép hatályba.
(2) Ezen rendelet 8.§-a a 2005. évi költségvetési rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
11. §2
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Lombos István
polgármester

Tatár-Kis Sándorné dr.
címzetes főjegyző

Kihirdetve:
2004. december 17.
/: Tatár-Kis Sándorné dr.:/
címzetes főjegyző
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Beiktatta a 14/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2014. június hó 03. napjától.
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11.

számú melléklet

Az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítmények

Címe

Megnevezése

Hrsz.

Nagysága (m2)

1.
2.
3.
4.

Ipolypart út 5.
Ipolypart út
Kóvári út 11.
Kóvári út 11.

Sportcsarnok
Rekortán pálya
Strand
Sportöltöző

470
3192/1
330
330/A

3 387
(5 ha 9754 m2) 924
16 522
57

5.
6.
7.

Vizy Zs. út 14.
Vizy Zs. út 1.
Nádor utca

Sportpálya és öltöző
MOL Rt. volt telephelye
Sportpályák

1763
1770
376/4

20 397
11 436
18 470

8.

Ipolypart út

Műfüves pálya

3191

(1ha 9994 m2) 3191

1

Módosította a 14/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. június hó 03. napjától.
Módosította a 24/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. január hó
01. napjától.
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2. számú melléklet

KÉRELEM SPORTEGYESÜLETI TÁMOGATÁSHOZ
A kérelmező szervezet neve:
………………………………………..………………………………………………………..
A kérelmező szervezet székhelye:
…………………………..…..………………………………………………………………….
A kérelmező képviselőjének neve:
……………………………………………….…………………………………………………
A kérelmező szervezet adószáma:
………………………………………………………………………………………………….
A kérelmező szervezet bankszámlaszáma:
………………………………………………………………………………………………….
A kérelmező szervezet cégbírósági nyilvántartási száma: …………………………………..
INDOKLÁS (tevékenység bemutatása, a támogatás felhasználásának célja):

Balassagyarmat, 20….…..…………..

PH.

1

……………………………………………
pályázó aláírása

Módosította a 14/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2014. június hó 03. napjától.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. sz.)
képviseletében
….……………..
polgármester
(továbbiakban:
Önkormányzat)
másrészről
……………………………………… (címe: ………………………..) képviseletében ………………….. az
egyesület elnöke (továbbiakban: Sportegyesület) között az alábbi feltételek szerint:
1./ Az Önkormányzat ……….. évi költségvetéséről szóló …………. számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) „sport feladatok” fejezetében előirányzott keretösszeg terhére a Sportegyesület részére ……………., azaz
………………….. forintot támogatásként biztosít melyet a sportegyesület az …………… vezetett
………………….. számú számlájára az alábbi ütemezésben átutal:
………..… Ft
………..… Ft

20………………..-ig
20………………..-ig

2./ Az Önkormányzat a támogatást arra a célra biztosítja, hogy a Sportegyesület az általa szervezett sportágban
méltóan képviselje a várost a különböző szintű versenyeken és végezze egyesületi munkáját. A Sportegyesület vállalja,
hogy e pontban meghatározott kötelezettségeit teljesíti.
3./ A Sportegyesület az 1./ pontban meghatározott önkormányzati támogatás mértékéig számadási kötelezettséggel
tartozik az Önkormányzat felé. Az elszámolás szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból áll. A pénzügyi
elszámolást – elszámoló lapon – összesítve és a számlamásolatok csatolásával kell benyújtani a Balassagyarmati
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályára. A szakmai beszámolót a Balassagyarmati Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályára kell benyújtani. A támogatás összegével a
sportegyesület a vállalt feladat teljesítését követő 30 napon belül – de legkésőbb a tárgyévet követő január 31. napjáig
– köteles elszámolni. A pénzügyi elszámolás és a szöveges szakmai beszámoló elmulasztása esetén további támogatás
nem adható (az egyesület kizárja magát a következő évi pályázás lehetőségéből), illetve a már folyósított támogatást
köteles visszafizetni az Önkormányzatnak. A Sportegyesület által megkapott és fel nem használt támogatás összegét
az Önkormányzat számlájára visszautalni tartozik az elszámolási határidőig, illetve az arra történő felszólítás
kézhezvételétől számított három napon belül.
A pénzügyi elszámolás tartami követelményei:
- az elszámolást a szerződés mellékleteként megküldött elszámoló lapon kell elvégezni,
- a számlák a támogatott nevére kell, hogy szóljanak,
- a számlák keltezése a támogatás kezdő és záró időpontját kell, hogy lefedje,
- a számviteli bizonylat mellett pénztári kifizetési, vagy banki átutalási bizonylatnak kell lennie,
- a számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „Balassagyarmat Város Önkormányzatának 20…. évi
sporttámogatására elszámolva”, ezt követően egy példányban a számláról másolatot kell készíteni és az
elszámoláshoz ezt kell leadni!
4./ A Sportegyesület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás felhasználását és a számadást ellenőrizni
köteles, ezért kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának évközi folyamatos ellenőrzését biztosítja
az Önkormányzat által megbízott személyek részére. A Sportegyesület az elszámolási lapon feltüntetett összeg
bizonylatait köteles 5 évig megőrizni és az Önkormányzat által meghatározott személynek kérésre bármikor
bemutatni.
5./ A szerződő felek tudomásul veszik, hogy ha bármely ok következtében az Önkormányzat költségvetésének
módosítására és ezáltal a támogatási előirányzatok csökkentésére, zárolására, vagy törlésére kerül sor, akkor az
Önkormányzat a támogatási szerződés alapján rögzített támogatás további folyósítását megszüntetheti, és a
támogatási szerződést egyoldalúan felmondhatja. Amennyiben a támogatás összege – a támogatottnak felróható ok
miatt – tárgyév december 31-ig nem kerül átutalásra, a támogatott a későbbiekben semmilyen jogcímen nem tarthat
arra igényt.

6./ A támogatásban részesülő egyesületek, szakosztályok az önkormányzattól kapott támogatás ellenében kötelesek
az önkormányzatot, mint támogatót feltüntetni a versenyeken.
7./ A Sportegyesület tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott támogatás folyósítása a Rendelet illetve a
……………. OISMB határozat alapján történik.
8./ A szerződés nem szabályozott kérdésekben a PTK. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Balassagyarmat, 20…………..
…………………………………..
egyesület elnöke

…………………………………..
polgármester

Ellenjegyzem:
…………………………………..
jegyző

…………………………………..
pénzügyi osztályvezető

13.

számú melléklet

A Városi Sportintézmények kezelésében lévő létesítmények térítésmentes használatára jogosult civil
szervezetek:
- Balassagyarmati Városi Sportegyesület
- BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sportegyesület
- Balassagyarmat Kábel Sportegyesület
- Palóc Pumák Kézilabda Sportegyesület
- Kiss Árpád Verseny és Diáksport Egyesület
- Balassagyarmati Diák Szabadidős és Verseny Sport Egyesület
- Balassagyarmati Tenisz Egyesület
- Vitalitás Sportegyesület
- Balassa Sport Egyesület
- Szent Imre Diáksport Egyesület
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Módosította a 14/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2014. június hó 03. napjától.
Módosította a 24/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. január hó
01. napjától.

13/A. számú melléklet
A Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet kezelésében lévő sportlétesítmények
térítésmentes használata időkeretének meghatározása a jogosult sportegyesületek számára

SPORTLÉTESÍTMÉNY

Városi Sportcsarnok

Vizy Zsigmond úti Sporttelep
Városi Műfüves Sportpálya
Rekortán Sportpálya

HASZNÁLATRA
JOGOSULT
EGYESÜLET
Vitalitás SE
(Tánccsoport,szabadidő)
BSE Palóc Farkasok
USE
Balassagyarmati
VSE
(felnőtt, öregfiúk)
Balassagyarmati Tenisz
SE
Szent Imre DSE
BSE Palóc Farkasok
USE
Balassagyarmati VSE
BSE Palóc Farkasok
USE
BSE Palóc Farkasok
USE

TÉRÍTÉSMENTES
HASZNÁLAT HAVI
IDŐKERETE
(hétköznap + hétvége

IDŐSZAK
ÉVENTE

4 óra + 4 óra

10 hónap

8 óra + 4 óra

4 hónap

4 óra + 0 óra

6 hónap

6 óra

4 hónap

42 óra + 6 óra

10 hónap

42 óra + 6 óra

10 hónap

24 óra + 8 óra

2 hónap

60 óra + 16 óra

10 hónap

20 óra

10 hónap
23/B.

számú melléklet
A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet kezelésében lévő sportlétesítmények térítésmentes
használata időkeretének meghatározása a jogosult sportegyesületek számára
HASZNÁLATRA
TÉRÍTÉSMENTES
IDŐSZAK
SPORTLÉTESÍTMÉNY
JOGOSULT
HASZNÁLAT HETI
ÉVENTE
EGYESÜLET
IDŐKERETE
Dózsa György Általános Iskola
Palóc Farkasok
7 óra 30 perc
9 hónap
műfüves pálya
BADISZVSE
10 óra
12 hónap
Dózsa György Általános Iskola
(asztalitenisz)
kis tornaterem
BSSE
1 óra
7 hónap
Palóc Farkasok
5 óra 30 perc
9 hónap
BSSE
6 óra
7 hónap
Dózsa György Általános Iskola
csarnok
Lábtenisz
4 óra
9 hónap
BADISZVSE (triatlon)
4 óra
6 hónap
Palóc Farkasok
4 óra
10 hónap
Kiss Árpád Általános Iskola
BSSE
2 óra
10 hónap
BADISZVSE (duatlon)
2 óra
12 hónap
Palóc Pumák
6 óra
10 hónap
Balassi Bálint Gimnázium
BSSE
3 óra
10 hónap
Szabó Lőrinc Általános Iskola
Palóc Pumák
2 óra
10 hónap
Módosította a 14/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2014. június hó 03. napjától.
Módosította a 24/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2017. január hó
01. napjától.
Módosította a 43/2018.(XII.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. december hó 02.
napjától.
2 Beiktatta a 14/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2014. június hó 03. napjától.
Módosította a 31/2015.(XI.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. november hó 04.
napjától.
Módosította a 24/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2016. november
hó 01. napjától
1

14.

számú mellékletet

A Városi Sportintézmények kezelésében lévő létesítmények használatáért fizetendő díjak
legkisebb összege:

SPORTLÉTESÍTMÉNY

HASZNÁLATI DÍJ ÖSSZEGE
Ft/óra

Városi Sportcsarnok

5.500,nappal:

15.000,-

este:

16.500,-:

Műfüves Labdarúgópálya
Rekortán Pálya

1.000,-

Beiktatta a 24/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2016. november hó
01. napjától.
1

