
Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati 

rendelete 

a helyi sport- és hobbihorgászok támogatásáról 

Petőfibánya Községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva és a következőket rendeli el: 

1. Az Önkormányzat helyi sport- és hobbihorgászat támogatásával kapcsolatos céljai 

1. § 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat bérbe adta az ingatlan-nyilvántartásban a petőfibányai 

belterület 403 hrsz-ú, az önkormányzat 1/1 hányadú, kizárólagos tulajdonát képező egykori 

meddőhányón létesült petőfibányai tavat horgásztóként történő hasznosításra Petőfibányai 

Bányász Horgász Egyesület részére ezzel is támogatva a helyi sport- és hobbihorgászokat. 

(2) A önkormányzat sport- és hobbihorgászattal kapcsolatos további céljai: 

a) helyi sport- és hobbihorgászat világossá, átláthatóvá és ellenőrizhetővé tétele; 

b) helyi ifjúság támogatása; 

c) a sport- és hobbihorgászat, ezen felül az önkormányzati horgásztóval kapcsolatos 

rekreációs lehetőség hozzáférhetővé tétele a helyi lakosság számára. 

2. A települési önkormányzat helyi sport- és hobbihorgászattal kapcsolatos feladatai 

2. § 

(1) A települési önkormányzat illetékességi területén támogatja a helyi sporttevékenységeket, 

köztük a sport- és hobbihorgászatot; 

(2) A települési önkormányzat meghatározza és megvalósítja a sport- és hobbihorgászat hosszú 

távú fejlesztési céljait; 

(3) A települési önkormányzat együttműködik a sport- és hobbihorgászattal foglalkozó helyi 

szervezetekkel; 

(4) A települési önkormányzat az Önkormányzat saját anyagi forrásainak, valamint pályázati 

pénzeszközök bevonásának segítségével hozzájárul a horgásztó és környékének fejlesztéséhez; 

(5) A települési önkormányzat elősegíti és támogatja a horgásztavon és környékén folyó egyéb 

gyermek-, és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és családok sportjának, a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve tömeges részvétellel zajló 

sportrendezvények lebonyolítását 

(6) A települési önkormányzat részt vesz a helyi sport- és hobbihorgászat népszerűsítésében. 

3. A helyi sport- és hobbihorgászok támogatása 

3. § 



(1) Az önkormányzat a Petőfibányai Bányász Horgász Egyesülettel kötött megállapodásban 

foglalt bérleti díj egy részéből vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt a petőfibányai 

állandó lakcímmel rendelkező Petőfibányai Bányász Horgász Egyesület tagjainak az éves tagdíj 

és napidíjak árából. 

(2) Az évente befizetett bérleti díj teljes összegéből a petőfibányai állandó lakcímmel 

rendelkező egyesületi tagsággal rendelkező lakosok a bérleti tagdíjfizetésről nevükre kiállított 

számla 20%-át az önkormányzat támogatásként átutalja a számlájukra. 

(3) A napijegy teljes összegéből a petőfibányai állandó lakcímmel rendelkező egyesületi 

tagsággal rendelkező, illetve tagsággal nem rendelkező horgászok az általuk megváltott 

napijegy megváltásakor a nevükre kiállított számla összegéből 10% kedvezményt kapnak 

támogatásként a számlájukra átutalással. Napijegyvásárlás esetén az egyesületi tagság nem 

feltétel. 

(4) A támogatásokat a Petőfibányai Bányász Horgász Egyesület tagjainak, illetve napijegyek 

esetén egyesületi tagsággal nem rendelkező petőfibányai állandó lakcímmel rendelkező 

horgászoknak igényelniük kell, illetve be kell mutatniuk a napijegy, illetve bérlet vásárlásáról 

kiállított névre szóló számlát. 

(5) A támogatások igénylése és annak a jogosult számlájára történő átutalása a Petőfibányai 

Bányász Horgász Egyesülettel kötött megállapodásban rögzített bérleti díj egyesület általi 

átutalását követően történik, melynek pontos időpontjáról az önkormányzat minden évben 

tájékoztatja a lakosságot és az érintetteket hirdetményi formában. 

(6) A támogatás igénylését a napijegy és éves bérlet megváltásának évében, illetve legkésőbb 

az évet követő január hónap 15. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. A 

napijegy és éves bérlet megváltásának évét követő 16. naptól benyújtott igénylés jogvesztő. 

4. Záró rendelkezések 

4. § 

Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba. 
 

 

K.m.f. 

          Juhász Péter                        Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                        Jegyző 

 

 

 

Záradék:  

A rendeletet 2021.05.27. napján kihirdettem.  
Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 


