Módosító indítvány
103. előterjesztéshez
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
……./2017. (…..) önkormányzati rendelete Szekszárd város sportjáról
szóló 9/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.
§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4) bekezdés 4-5. alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság véleményének kikérésével – a következőket
rendeli el:
1. § Szekszárd város sportjáról szóló 9/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. részére térítésmentesen üzemeltetésre átadott sportlétesítmények:
1. Szekszárd, Keselyűsi út
a) Sportcsarnok,
b) Bitumenes kézilabda pálya (korcsolyapálya),
c) Füves parkterület, valamint a létesítményt kiszolgáló teljes közmű hálózat.
2. Szekszárd, Sport utca
a) öltöző épület (öltözők, valamint az ehhez tartozó fürdők, mellékhelyiségek,
kazánház),
b) szolgálati lakás,
c) füves labdarugó pálya (stadion),
d) nemzetközi műfüves labdarugó pálya,
e) kettő műfüves futsal labdarugó pálya,
f) nyolc sávos műanyag borítású atlétikai pálya,
g) teniszpályák és az azokat kiszolgáló épületek, helyiségek,
h) Családbarát Strand- és Élményfürdő területe.”
(2) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében álló sportlétesítmények:
1. Lisztesvölgyi Lőtér,
2. Városi szabadtéri kispályák.”
2. § Az R. 8. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az önkormányzati működtetésű köznevelési intézmények rendelkeznek szabadtéri és fedett
sportlétesítményekkel, melyek fenntartásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. A
köznevelési intézmények sportlétesítményei fenntartásának és működtetésének fedezetét – az
intézményi költségvetés keretében - az önkormányzat biztosítja.

(5) Az önkormányzat - a mindenkori sportfejlesztési koncepcióban meghatározott keretek közt –
gondoskodik az óvodai testnevelés tárgyi feltételeinek javításáról és fejlesztéséről, valamint
támogatást nyújthat az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés és a városi
diáksport versenyrendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.”
3. § Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Az önkormányzat a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és
elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31) önkormányzati
rendelet 27. §-a alapján Szekszárd Büszkesége …(év) kitüntető címet, a 28. §-a alapján Szekszárd
Sportolója …(év) díjat, valamint a 29. §-a alapján Szekszárd Edzője …(év) díjat adományoz.”
3.§ 4. § (1) Az R. 5. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a 8. § (2) bekezdésében a „Kiemelkedően
Közhasznú” szövegrész helyébe a „Közhasznú” szöveg lép.
(2) Az R. 10. § (2) bekezdésében a „15/2011. (IV. 12.)” szövegrész helyébe a „3/2015. (II. 1.)” szöveg
lép.
(3) Az R. 6. § (2) bekezdésében a „nevelési-oktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg lép.
4. 5. § Hatályát veszti az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 8. § (6) bekezdése.
5. 6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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