Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete
Baja város sportjáról
Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve a sport
kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a közösségi
magatartásformák kialakításában, a szabadidő hasznos eltöltésének módjában - az Európai Sport Chartával
összhangban – az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6)
bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Alapelvek
1. §
(1)

Baja Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek
szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó polgárok jogát az Alaptörvény
XX. cikk (1) bekezdésében emberi alapjogként rögzített testi és lelki egészséghez, ennek elősegítése érdekében a
széleskörű lehetőséget a sportoláshoz és a rendszeres testedzéshez. Az önkormányzat, lehetőségeihez mérten
mindent elkövet, hogy a város polgárai e jogukkal minél szélesebb körben élhessenek. 1

(2)

Az önkormányzat a testnevelés és sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb
körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának javításához, továbbá a szabadidő
hasznos eltöltéséhez.
2. §

(1)

A rendelet célja áttekinthető, mindenki számára világos elvek alapján felépülő feladatrendszer meghatározása,
amelyet a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: sporttörvény) a helyi önkormányzatok részére
meghatároz.

(2)

Jelen rendelet megalapozza és meghatározza az önkormányzat sportkoncepciójának megvalósításához szükséges
feltételrendszert, valamint megadja a sport támogatására rendelt források felhasználhatósága szerkezeti,
szervezeti kereteit.
2. A rendelet hatálya
3. §

(1)

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által a sport területén kötelezően ellátandó és önként vállalt
feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására.

(2)

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, Baja város közigazgatási területén működő hivatalosan bejegyzett, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott civil szervezetre (a továbbiakban: civil szervezet),
köznevelési intézményre, valamint gazdasági társaságra (a továbbiakban a civil szervezetek és a jelen
bekezdésben meghatározott egyéb szervezetek együttesen: sporttevékenységet folytató szervezet), amely a
működése során, jelen rendelet alapján támogatásban részesül. 2
3. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
4. §

(1)

1
2

Az önkormányzat illetékességi területén belül kötelező feladatának tekinti
a) a sporttevékenység támogatását,
b) a helyi sportkoncepció meghatározását, és annak megvalósításáról való gondoskodást,
c) a helyi sportszervezetekkel és intézményekkel való együttműködést,
d) a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartását és működtetését, az 1. melléklet szerint, valamint újak
létesítését,

Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.
Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.

e)
f)
g)
(2)

az önkormányzati fenntartású vagy önkormányzati működtetésű köznevelési intézményekben a
sporttevékenység létesítményi, tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a külön jogszabályban
meghatározottak szerint; 3
a közoktatás keretén belül a szervezett városi úszásoktatás biztosítását,
a fogyatékkal élők sporttevékenységének támogatását.

Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kötelező feladatai mellett az illetékességi területén a helyi
sporttevékenységet elsősorban a következő módon támogathatja:
a) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével,
b) a gyermek és ifjúsági sport, az utánpótlás nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények
lebonyolításának segítségével,
c) adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban,
d) az iskolán kívüli önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítésével.
4. A sporttámogatás mértéke, biztosításának feltételei, a támogatás formái
5. §

4

Az önkormányzat a sporttevékenységet folytató szervezetek közvetlen működési támogatására fordított összeg
nagyságát az éves költségvetési rendeletében határozza meg.
6. §
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a város sportéletének fejlődését
szem előtt tartva a sporttevékenységet folytató szervezeteket, különösen az alábbi szempontok figyelembevételével
kívánja támogatni: 5
a) a vállalt sporttevékenység rendszeressége, szervezettsége, az abban aktívan résztvevők száma - különös
tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztály létszámára,
b) a sporttevékenység eredményessége, népszerűsége és városi hagyományai,
c) a sporttevékenység keretében a fiatalok, illetőleg az abban résztvevők felé közvetített szakmai-erkölcsi
értékrend,
d) a sporttevékenységet folytató szervezet átlátható, ellenőrizhető gazdasági, sportstatisztikai mutatói, 6
e) törvényes működés.
7. §
7

(1)

A képviselő-testület a sporttevékenységet folytató szervezeteket az alábbi módon támogatja:
a) a tulajdonában lévő létesítmények térítésmentes igénybevételi lehetőség biztosításával,
b) a pályázati rendszer keretében biztosított közvetlen pénzbeli támogatással,
c) a tulajdonában lévő létesítmények üzemeltetési jogának átadásával.

(2)

A támogató és a támogatott minden esetben külön együttműködési megállapodásban rögzíti a támogatás
biztosításának feltételeit, a feltételek teljesülésének ellenőrzési módját, a támogatottal kapcsolatos elvárásokat.

(3)

8

A pályázati rendszer működtetése a polgármester és a kulturális, köznevelési, ifjúsági, sport és nemzetiségi
ügyek tanácsnokának (a továbbiakban: tanácsnok) feladata.
II. Fejezet
Részletes rendelkezések

1. A szabadtéri és fedett sportlétesítmények térítésmentes igénybevételével történő támogatás feltételei
8. §
(1)

3

Az önkormányzat tulajdonában lévő, s az általa megbízott szervezet (a továbbiakban: üzemeltető) által
működtetett sportcélú szabadtéri létesítményeket a város közoktatási intézményei, a városi Diák Sport Bizottság
(a továbbiakban: városi DSB), a kiemelt és versenysport egyesületek szervezett sporttevékenység céljából – az
üzemeltetővel történő egyeztetést követően – térítésmentesen vehetik igénybe a létesítmény működtetési rendje

Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.
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A nyitó szövegrészt módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) pont. Hatályos 2013. március 29-től.
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Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés b) pont. Hatályos 2013. március 29-től.
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A nyitó szövegrészt módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés c) pont. Hatályos 2013. március 29-től.
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Újraszabályozta az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. február 28-tól.
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szerint. A térítésmentes igénybevételről az igénybevevő az üzemeltetővel a használatról megállapodást köt,
melynek egy példányát az üzemeltető köteles megküldeni a fenntartónak.
9

(2)

Szabadtéri létesítményhasználat során elsőbbséget élvez az a sporttevékenységet folytató szervezet, amely
a) üzemelteti és rendszeresen használja a létesítményt,
b) sportcsoportjai szervezett versenyrendszer keretében végzik tevékenységüket,
c) szakképzett sportvezető, edző felügyelete alatt folytatja tevékenységét,
d) adott sportág minden utánpótlás korcsoportjával rendelkezik.

(3)

A szabadtéri létesítmény működtetője köteles a fentiek figyelembevételével elkészíteni és jól látható helyen
kifüggeszteni a létesítményhasználat általános rendjét, ütemtervét, melyet az igénybevevők kötelesek betartani.
9. §

(1)

Az önkormányzat által működtetett intézmények az általuk használt sportcsarnokokat, tornatermeket (a
továbbiakban együttesen: fedett létesítmények) tanítási napokon az iskola által meghatározott időpontig,
hivatalosan rögzített formában az iskolai és diáksport céljára használják. 10

(2)

Munkanapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon a fedett sportlétesítmény működtetője által előre meghatározott
működési rend szerint üzemelő sportlétesítmények a kiemelt, a verseny és szabadidősport céljait szolgálják.
Ennek keretében elsőbbséget élveznek a kiemelt és versenysport egyesületek.

(3)

A kiemelt és versenysport egyesületek a fedett létesítményeket az egyesület (igénybevevő) az intézmény
(létesítménykezelő) és az önkormányzat (tulajdonos) által kötött háromoldalú megállapodásban részletesen
meghatározott feltételek szerint használhatják. 11

(4)

A Városi Uszodát a vízisport szakosztályokkal rendelkező sporttevékenységet folytató szervezetek évente március
1-től október 31-ig maximum heti 40 óra, óránként átlag három sáv mértékben; november 1-től február 28-ig
maximum heti 50 óra, óránként átlag három sáv mértékben használhatják, az sporttevékenységet folytató
szervezet (igénybevevő) a BAJAVÍZ Kft. (tulajdonos) és az önkormányzat (támogató) által kötött
megállapodásban foglaltak alapján. 12

(5)

Az uszodát a bajai, önkormányzati fenntartású vagy működtetésű köznevelési intézmények kötelező
úszásoktatásban részt vevő tanulói a kezelővel történő előzetes megállapodásban foglaltak szerint vehetik
igénybe. 13

(6)

A városi DSB által szervezett városi, kistérségi és megyei szintű úszóversenyekre tanévenként maximum 12 óra
időtartamra az uszodát térítési díjmentesen vehetik igénybe.
2. A szabadtéri és fedett sportlétesítmények térítési díj fizetése ellenében történő igénybevételének
feltételei
10. §

(1)

Az önkormányzat tulajdonában lévő, s az általa megbízott szervezet által működtetett sport célú létesítményeket
az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemélyek,
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek (a továbbiakban: igénybevevők) sportegyesületi tagság keretein belül illetve szervezett szabadidős sporttevékenység céljából – az üzemeltető által
meghatározott áron vehetik igénybe a létesítmény működtetési rendje szerint. Az ár magában foglalja a
pályahasználatot (felfestés, háló), ill. az öltözési és zuhanyozási lehetőség biztosítását is. 14

(2)

A tömeg- és szabadidősport céljaira a létesítményeket az igénybevevők az (1) bekezdésben meghatározott
időszakban az önkormányzati fenntartású intézmény esetén az intézmény, önkormányzati működtetésű, de állami
fenntartású intézmény esetén az önkormányzat által meghatározott térítési díj ellenében, előre egyeztetett
időpontban vehetik igénybe, írásos megállapodás alapján. 15

9

A nyitó szövegrészt módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés e) pont. Hatályos 2013. március 29-től.
Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés f) pont. Hatályos 2013. március 29-től.
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Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés f) pont. Hatályos 2013. március 29-től.
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Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés f) és g) pont. Hatályos 2013. március 29-től.
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Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés h) pont. Hatályos 2013. március 29-től.
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Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés f) pont. Hatályos 2013. március 29-től.
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Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.
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III. Fejezet
A pályázati rendszer keretében biztosított pénzbeli támogatás formái, odaítélésének feltételei
1. A pályázati rendszer általános feltételei
11. §
(1)

Pályázati rendszer keretében a kiemelt és versenysport egyesületek működési és rendezvénytámogatásban, az
egyéb, sporttevékenységet folytató szervezetek rendezvénytámogatásban részesülhetnek. 16

(2)

Az önkormányzat által a sporttevékenységet folytató szervezetek támogatására a költségvetésben biztosított
összegből a kiemelt és versenysport egyesületek működési támogatásának, valamint a rendezvények
támogatásának nagyságrendjét a tanácsnok javaslatára a polgármester határozza meg. 17

(3)

A kiemelt és versenysport egyesületek működési és rendezvénytámogatásáról, valamint az egyéb szervezetek
rendezvénytámogatásáról a tanácsnok javaslatára a polgármester dönt. 18

(4)
(5)

19

A rendezvénytámogatásra pályázók közül előnyben részesül az a pályázó, aki nem jogosult működési
támogatásra.
2. Működési támogatás
12. §

Működési támogatás nyújtható azon – bajai székhelyű – kiemelt és versenysport egyesületeknek, amelyek az alábbi
feltételeknek együttesen megfelelnek:
(1)
Sportcsoportjai, szakosztályai folyamatosan, szervezetten működnek és részt vesznek az országos
sportszövetségük által kiírt versenyrendszerben. Csapatsportokban felnőtt és utánpótlás szinten is versenyeznek,
működésük városi érdekeket szolgál.
(2)

Utánpótláskorú (gyermek, serdülő, ifjúsági) sportcsoportjaik folyamatosan, működnek, tevékenységüket
felkészült, az előírásoknak megfelelő végzettségű szakemberek foglalkoztatásával működtetik.

(3)

Gazdálkodásuk, sportszakmai és statisztikai tevékenységük a törvényi előírásoknak megfelelő, köztartozásuk
nincs. A támogatási szerződésben rögzített dokumentumokat határidőre megküldik az önkormányzat részére.

(4)

Csapatsportágak esetén a sportág szövetsége legalább 3 szintű (osztály) versenyrendszert működtet.

(5)

Kiemelt egyesületek versenyzési szintje és feltételrendszere:
a) Férfi kosárlabda - NB I “A” vagy “B” csoportos szerepelés, teljes up. bajnoki rendszerben történő
foglalkoztatás
b) Férfi labdarúgás – NB-s felnőtt szerepelés, teljes up. bajnoki rendszerben történő foglalkoztatás
c) Vizes sportágak (evezés, úszás, kajak-kenu)- korosztályos válogatottság, nemzetközi versenyeken és magyar
bajnokságon dobogós helyezés elérése
d) Triatlon, Duatlon - korosztályos válogatottság, nemzetközi versenyeken és magyar bajnokságon dobogós
helyezés elérése

(6)

Azok a versenysport egyesületek, amelyek sportcsoportjai, szakosztályai legalább az alábbi versenyzési szintnek
megfelelnek, versenysport egyesület kategóriába sorolhatók:
a) csapatsportágak:
aa) Asztalitenisz – NB-II- s szereplés esetén,
ab) Kosárlabda (női) – NB-I. “B” csoportban szereplés esetén,
ac) Sakk – OB-II-es szint esetén,
ad) Tenisz – NB-I-es szereplés esetén,
ae) Röplabda – NB-I-es szereplés esetén,
af) Vízilabdab – OB-II-s szint esetén,
ag) Floorball – OB-I-es szint esetén.
b) egyéni sportágak, amennyiben az adott egyesület (szakosztály) legalább 2 fő olyan sportolóval rendelkezik, aki
az alábbi eredményt a sportágban elérte:

16
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19

Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.
Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.
Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.
Hatályon kívül helyezte a 3/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2012. március 3-tól.

ba) Atlétika – korosztályában országos bajnokság (1-16. helyezés),
bb) Birkózás – korosztályában országos bajnokság (1-6. helyezés),
bc) Judo – korosztályában országos bajnokság (1-7. helyezés),
bd) Karate – korosztályában országos bajnokság (1-6. helyezés),
be) Lövészet – korosztályában országos bajnokság (1-6. helyezés),
bf) Ökölvívás – korosztályában országos bajnokság (1-6. helyezés).
(7)

Mind az egyéni, mint a csapatsportágban az (5) és (6) bekezdésben meghatározott versenyszintet elérő és az
átminősítést kérő egyesület részére – a polgármester pozitív döntése esetén – a működési támogatás
igénylésének lehetősége a második évtől biztosított.

(8)

A képviselő-testület – a kiemelt és versenysport egyesületeknek – a város költségvetésében külön soron is
biztosíthat működési támogatást, azonban ezen költségvetési évben az így támogatott egyesület vagy
egyesületek a sportpályázati alapból nem jogosult vagy jogosultak önkormányzati működési támogatásra.

(9)

A működési támogatásra pályázni az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően, a polgármester
által a tanácsnok véleményének kikérése után a helyben szokásos módon közzétett pályázati felhívás alapján
lehet. A pályázat benyújtásának feltétele az előző évi működési vagy rendezvénytámogatásnak – amennyiben
erre sor került – a jogszabályokban és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, tárgyév január 30-ig
történő elszámolása, valamint az elszámolás részeként a támogatási szerződésben rögzített dokumentumoknak az
önkormányzat részére határidőre benyújtása. 20

(10) A polgármesteri döntés által megállapított éves működési támogatás pénzügyi teljesítése a kedvezményezett
részére a megkötött támogatási szerződésben foglaltak szerint, időarányos ütemezésben történik. 21
(11) A tanácsnok a kétévente értékeli a kiemelt egyesületek versenyzési szintjeit és feltételrendszerét. Javaslatára az
esetleges átminősítésről a polgármester dönt.
3. Rendezvénytámogatás
13. §

22

(1) Rendezvénytámogatásban részesülhet minden olyan sporttevékenységet folytató szervezet, amelynek székhelye
Baján van és
a) városi szintű sportprogramot szervez;
b) Baján megyei, országos vagy nemzetközi versenyt rendez;
c) amely országos vagy nemzetközi sportrendezvényen vesz részt, melyen teljesítményével Baja város hírnevét
öregbíti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás feltétele, hogy a pályázó, amennyiben előző évben működési vagy
rendezvénytámogatásban részesült, a jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, tárgyév
január 30-ig elszámoljon, valamint az elszámolás részeként a támogatási szerződésben rögzített dokumentumokat az
önkormányzat részére határidőre benyújtsa.
(3) A rendezvénytámogatásra pályázni az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően, a polgármester
által a tanácsnok véleményének kikérése után, a helyben szokásos módon közzétett pályázati felhívás alapján lehet.
IV. Fejezet
Városi szintű sporttevékenység irányítása, koordinálása, ellenőrzése
14. §
(1)

A képviselő-testület a sportfeladatok ellátásával kapcsolatos feladat és hatáskörei:
a) a városi sportkoncepció elfogadása,
b) a feladatellátáshoz szükséges tárgyi, anyagi feltételek biztosítása,
c) a verseny-, diák- és szabadidősport támogatását célzó pályázati alap mértékének meghatározása,
d) a városi sportlétesítmény fejlesztési terv meghatározása, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése,
e) a kiemelkedő munkát végzők tevékenységének elismerése a városi kitüntetésekről szóló 47/1996 (XII.19.)
Ktr. számú rendeletben foglaltak szerint.

(2)

A sport kapcsolatok tanácsnokának sporttal kapcsolatos feladatai és hatáskörei:
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Módosította
Módosította
Módosította
Módosította

a
a
a
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4/2013. (III. 28.)
4/2013. (III. 28.)
4/2013. (III. 28.)
4/2013. (III. 28.)

önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

3. §
3. §
3. §
7. §

23

(7) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.
(7) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.
(8) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.
(1) bekezdés i) pont. Hatályos 2013. március 29-től.

a) a kiemelt és versenysport egyesületek támogatását célzó pályázati alap felosztására javaslat készítése,
b) javaslatot készít az a) ponton kívüli szervezetek támogatását célzó pályázati alap felosztásáról; 24
c) folyamatos kapcsolattartás a városban működő sportélet támogatásában közreműködő szervezetekkel;
25

d) a város sportéletét szolgáló létesítmények állapotának, kihasználtságának figyelemmel kísérése, az ezek
javítását célzó intézkedések kezdeményezése - különös tekintettel a fogyatékkal élő sportolók
igényeinek kielégítésére,
e) a városi sportkoncepcióban, valamint az e rendeletben foglaltak végrehajtásának figyelemmel kísérése,
ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele illetve kezdeményezése,
f) folyamatos kapcsolattartás a városi DSB-vel, kikéri véleményét, támogatja munkáját,
g) javaslatot készít az átminősítésüket kérő sportegyesületek kérelméről.
(3)

A polgármester sporttal kapcsolatos feladat- és hatáskörei:
a) dönt a Tanácsnoknak a sportpályázati alap valamint a diáksport pályázati alap felosztására tett
javaslatáról,
b) dönt az átminősítésüket kérő sportegyesületek kérelméről,
c) az országos illetve nemzetközi versenyeken a város hírnevét kiemelkedő szerepléssel növelő
versenyzők, edzők, sportvezetők, testnevelő tanárok elismerése.
d) a város sportéletében kiemelkedő munkát végző sportolók, egyesületi edzők, testnevelő tanárok
elismerése.

(4)

Baja Város Képviselő-testülete éves költségvetési rendeletében a "céljellegű kiadások" között külön keretet
biztosít az e § (3) bekezdésében szereplő feladatok ellátására.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
15. §

(1) Jelen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba
(2) Jelen rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a Baja város sportjáról szóló 9/2010.(III.5.) rendelet.

Zsigó Róbert
polgármester

dr. Gyenes Gabriella
jegyző

Záradék:
A rendelet 2011. február 25. napján kihirdetésre került
dr. Gyenes Gabriella
jegyző
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Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.
Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.

1. melléklet a 10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
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Baja Város Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények
1. Szabadtéri létesítmények
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Vasvári Pál utcai sporttelep – 1 salakos futópálya, füves labdarúgó pálya (Baja, Vasvári P. u. 14.)
Petőfi-szigeti sporttelep –1 füves és 1 földes labdarúgó pálya, 1 salakos atlétikai pálya
Lőtér (Bajcsy-Zsilinszky E. u. 29.)
Lovaspálya (Vaskúti úti laktanya)
Sugovica Általános Iskola és Sportiskola bitumenes kézilabda pálya (Baja, Szent Antal u. 60.)
Újvárosi Általános Iskola bitumenes kézilabda pálya (Baja, Oltványi u. 14.)
Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari, Mezőgazdasági-Gépészeti Szakképző Iskola és Sportiskola bitumenes
sportudvar (Baja, Szent Antal u. 96.)
1.8. Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium bitumenes kézilabda pálya (Baja, Petőfi S. u. 1.)
1.9. Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola bitumenes sportudvar (Baja, Köztársaság tér
1.)
1.10. Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium bitumenes kézilabda pálya (Baja, Petőfi-sziget)
1.11. Polgármesteri Hivatal Üdülője bitumenes kézilabda pálya (Baja, Március 15 stny. 6.)
1.12. Műfüves kisméretű labdarúgó pálya (Baja, Március 15 stny.)
2. Fedett létesítmények
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Sugovica Általános Iskola és Sportiskola sportcsarnoka (Baja, Szent Antal u. 60.)
Újvárosi Általános Iskola sportcsarnoka (Baja, Oltványi u. 14.)
Sugovica Általános Iskola és Sportiskola tornaterme, konditerme (Baja, Malom u. 15.)
Szentistváni Általános Iskola tornaterme (Baja, Dózsa Gy. út 131.)
III. Béla Gimnázium tornaterme (Baja, Szent Imre tér 5.)
Türr István Gazdasági Szakközépiskola tornaterme (Baja, Bácska tér 1.)
Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari, Mezőgazdasági-Gépészeti Szakképző Iskola és Sportiskola
tornaterme (Baja, Szent Antal u. 96.)
2.8. Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tornaterme (Baja, Petőfi S. u. 1.)
2.9. Vasvári Pál utcai sportcsarnok (Baja, Vasvári P. u. 14.)
2.10. MNÁMK sportcsarnok (Baja, Duna u. 33.)
2.11. Vasvári Pál utcai műfüves csarnok (Baja, Vasvári u. 16.)
2.12. Vízisport Centrum (Baja, Petőfi-sziget)
2.13. Kajak-kenu ház (Baja belterület, hrsz. 5354/6)
2.14. Városi uszoda (Baja belterület, 5314/10 hrsz., osztatlan közös tulajdonban a BAJAVÍZ Kft-vel)
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Módosította a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdés. Hatályos 2013. március 29-től.

2. melléklet Baja város sportjáról szóló 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez
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Hatályon kívül helyezte a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja. Hatálytalan 2013. március 29-től.
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3. melléklet Baja város sportjáról szóló 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

28

Hatályon kívül helyezte a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja. Hatálytalan 2013. március 29-től.
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4. melléklet Baja város sportjáról szóló 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez
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Hatályon kívül helyezte a 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja. Hatálytalan 2013. március 29-től.
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