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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a sportrendezvénynaptárról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 15.
pontjában és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati sportrendezvényekre.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. sportrendezvény: Szeged város közterületein megrendezésre kerülő
minden futó-, kerékpáros, görkorcsolyás verseny, valamint minden egyéb,
sporteszköz használatával megrendezésre kerülő verseny, sportesemény;
2. sportrendezvénynaptár: a sportrendezvény szervezője által benyújtott
bejelentő adatlap alapján a Szegedi Sport és Fürdők Kft. által elkészített,
és a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság által jóváhagyott,
önkormányzati sportrendezvénynek minősülő sportrendezvényeket
tartalmazó kimutatás.
(2) E rendeletben nem szabályozott fogalmak esetében a sportról szóló
jogszabályban meghatározott fogalmakat kell érteni.
3. A önkormányzati sportrendezvénynek minősülő sportrendezvényekre
vonatkozó szabályok
3. §
(1) A sportrendezvény abban az esetben minősül önkormányzati sportrendezvénynek,
ha a sportrendezvénynaptárban szerepel.
(2) A sportrendezvénynaptárba történő felvételről évente egy alkalommal – a
tárgyévet megelőző év december 31. napjáig - a Foglalkoztatási, Szociális és
Sportbizottság dönt.
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(3) A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság különös méltánylást érdemlő
körülmény fennállása esetén a sportrendezvénynaptár elfogadását követően utólag
is felveheti a sportrendezvényt a sportrendezvénynaptárba. A sportrendezvény
szervezője köteles megjelölni azt a különös méltánylást érdemlő körülményt, amely
indokolttá teszi, hogy a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság a
sportrendezvényt utólag felvegye a sportrendezvénynaptárba.
4. §
(1) A sportrendezvénynek a sportrendezvénynaptárba történő felvétele érdekében a
sportrendezvény szervezője legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 30.
napjáig a melléklet szerinti bejelentő adatlapot benyújtja a Szegedi Sport és Fürdők
Kft. (a továbbiakban: Közreműködő) részére.
(2) A sportrendezvény szervezője a bejelentő adatlap benyújtásával vállalja, hogy az
általa megrendezni kívánt sportrendezvény megszervezéséhez a Közreműködő által
nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, erre vonatkozóan a sportrendezvény
szervezője köteles a Közreműködővel szerződést kötni.
(3) A sportrendezvény szervezője a sportrendezvény szervezése, valamint a
sportrendezvény lebonyolítása során köteles a Közreműködő útmutatásainak
megfelelően eljárni.
(4) A sportrendezvény szervezője köteles a sportrendezvény megtartása előtt
legalább 15 nappal a helyi média útján tájékoztatni a lakosságot a
sportrendezvénnyel összefüggésben várható forgalmi korlátozásokról.
(5) Amennyiben a sportrendezvény szervezője – a külön jogszabályban foglalt
kötelezettségein túl – a (2)-(4) bekezdésben leírt kötelezettségeit nem teljesíti, a
következő évre vonatkozó sportrendezvénynaptárba történő felvétele elutasítható.
(6) A sportrendezvénynaptárba történő felvétel nem mentesíti a sportrendezvény
szervezőjét a helyi közútnak minősülő területek esetén a vonatkozó jogszabályok
szerinti, közút nem közlekedési célú igénybevétel iránti hozzájárulás beszerzése,
valamint az egyéb, önkormányzati tulajdonú közterületek használata esetén a
Szegedi Városkép és Piac Kft.-vel történő közterület-használatra vonatkozó szerződés
megkötése alól.
5. §
(1) A Közreműködő feladata a beérkező bejelentő adatlapok szakmai véleményezése,
a sportrendezvénynaptár összeállítása és annak a Foglalkoztatási, Szociális és
Sportbizottság elé terjesztése jóváhagyás céljából.
(2) Amennyiben több szervező azonos időpontra, ugyanazon útvonalon vagy az
útvonal érintésével tervez sportrendezvényt, akkor a Közreműködő az
előterjesztésben javaslatot tesz az adott időpontban megrendezendő
sportrendezvényre.
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(3) A Közreműködő a (2) bekezdésben meghatározott javaslatánál különösen a
következő szempontokat veszi figyelembe:
a) többéves hagyománnyal rendelkező sportrendezvény,
b) a sportrendezvény várható létszámát tekintve nagy tömegeket mozgósít,
c) a sportrendezvény lakossági célokat szolgál.
(4) A Közreműködőnek a sportrendezvénynaptár összeállítása során figyelembe kell
vennie, hogy sportrendezvény hétvégén, valamint pihenőnapokon és munkaszüneti
napokon kerülhet megtartásra, ettől eltérni csak indokolt esetben a Foglalkoztatási,
Szociális és Sportbizottság jóváhagyása alapján lehet.
(5) A Közreműködő a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság által jóváhagyott
sportrendezvénynaptárt, annak elfogadásától számított 15 napon belül a honlapján
közzéteszi.
4. Hatályba léptető rendelkezés
6. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
5. Átmeneti rendelkezések
7. §
(1)
A
2018.
évben
megrendezni
kívánt
sportrendezvénynek
a
sportrendezvénynaptárba történő felvétele érdekében a sportrendezvény szervezője
2018. március 31. napjáig nyújthatja be a bejelentő adatlapot a Közreműködőhöz.
(2) A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság a 2018. évben megrendezésre kerülő
sportrendezvények sportrendezvénynaptárba történő felvételéről 2018. április 30.
napjáig dönt.
6. Módosító rendelkezések
8. §
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.)
önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet „Foglalkoztatási, Szociális és
Sportbizottság” „I. Hatásköre” cím a következő 13./ és 14/. ponttal egészül ki:
„13./ Dönt a sportrendezvénynaptárba történő felvételről.
(a sportrendezvénynaptárról szóló 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (2)
bekezdés)
14./ Dönt különös méltánylást érdemlő esetben a sportrendezvény
sportrendezvénynaptárba történő utólagos felvételéről.
(a sportrendezvénynaptárról szóló 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3)
bekezdés)”
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9. §
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló
66/2003. (XII. 23.) Kgy. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Nem kell díjat fizetni az igénybevételre, amennyiben az igénybevétel célja
olyan, a közúton megrendezésre kerülő sportrendezvény, amely a Szeged Megyei
Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága által
jóváhagyott sportrendezvénynaptárban szerepel.”
Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2018. február 16án tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
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4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet melléklete

BEJELENTŐ ADATLAP
SPORTRENDEZVÉNY

….. ÉVI SPORTRENDEZVÉNYNAPTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉHEZ

1. A sportrendezvény szervezőjének adatai:
1.1. Megnevezés:
_______________________________________________________________
1.2. Székhely:
irányítószám: _______ város: _________________________________
utca: __________________________________ házszám: ________________
1.3. Levelezési cím:
irányítószám: _______ város: _________________________________
utca: __________________________________ házszám: ________________
1.4. Szervezeti forma:
•

egyesület

•

alapítvány

•

költségvetési szerv

•

egyház

•

gazdasági társaság

•

egyéni vállalkozó

•

közalapítvány

•

egyéb:

1.5. Nyilvántartási száma:
1.5.1. Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
_________________________________________
1.5.2. Nyilvántartási száma:
_________________________________________________
1.6. Adószáma:
_____________________________________________________________________
1.7. Honlapjának webcíme:
_______________________________________________________________
1.8. E-mail címe:
____________________________________________________________________
1.9. A szervezet képviselőjének adatai:
1.9.1. Neve: _____________________________________________________________
1.9.2. Levelezési cím:
irányítószám:______város: _________________________________
utca: __________________________________ házszám: _______________
1.9.3. Telefon: ________________________________Fax:_________________
1.9.4. E-mail címe:
__________________________________________________________
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1.10. A sportrendezvény szervezéséért felelős személy/kapcsolattartó adatai:
1.10.1. Neve: ______________________________________________________
1.10.2. Levelezési cím:
irányítószám: _______ város: _________________________________
utca: __________________________________ házszám: _______________
1.10.3. Telefon: ________________________________ Fax:_______________
1.10.4. E-mail címe:
__________________________________________________________
2. A sportrendezvénnyel kapcsolatos adatok:
2.1. A sportrendezvény pontos elnevezése:
____________________________________________________
2.2. A sportrendezvény időpontja: ______ év __________ hó________nap
__________órától__________óráig
2.3. A sportrendezvény helyszíne: _______________________________________
2.4. Hányadik alkalommal kerül megrendezésre az esemény? ________________
2.5. Az előző évben megrendezett sportrendezvényen résztvevők létszáma:
______________ fő
3. A bejelentő adatlaphoz mellékletként csatolni kell a sportrendezvénnyel
kapcsolatos következő adatokat:
3.1. A sportrendezvényhez kapcsolódóan a szervező által megszervezni kívánt
kulturális vagy egyéb esemény(ek) felsorolása,
3.2. A sportrendezvénnyel érintett közút helyszíne(i) és a közút(ak) igénybe venni
kívánt hosszúsága, szélessége, nagysága (m2),
3.3. Az igénybe venni kívánt útvonal leírása, a tervezett útvonallezárások helyszínei és
a lezárások várható időtartama,
3.4. Egyéb, a szervező által fontosnak tartott adatok.

Kelt: Szeged,

A szervező cégszerű aláírása
P.H.

A szervezésért felelős személy aláírása

