Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009. (IV.11.)
rendelete
A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól
Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(a továbbiakban: Stv.) 55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól:
1.§
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Anarcs Község Önkormányzata (a
továbbiakban:
Önkormányzat)
sportkoncepciójának
megvalósításához
szükséges
feltételrendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek
felhasználásának.
2.§
A rendelet hatálya
(1) Anarcs község közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, és itt működő
sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetekre, oktatási-nevelési
intézményre, iskolai sportkörre, minden önkormányzati tulajdonban lévő
sportlétesítmény üzemeltetőjére, szabadidő sportegyesületre, a sportéletben résztvevő
lakosságra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként
vállalt feladatokra, a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására.
3. §
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
(1) Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatait az Stv. 55. (1)-(2)
bekezdése alapján e rendelet, valamint Anarcs község Helyi Sportfejlesztési
Koncepciója határozza meg.
(2) Anarcs község Helyi Sportfejlesztési Koncepcióját (a továbbiakban: sportkoncepció)
az Önkormányzat választási ciklusokként felülvizsgálja és szükség szerint módosítja.
(3) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos kötelező feladata, hogy illetékességi területén a
helyi sporttevékenységet támogassa. Ennek érdekében:
a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő községi sportkoncepció
meghatározása, megvalósítása és abban foglaltak megvalósításának
figyelemmel kísérése,
b) az a) pont szerinti cél alapján a község sportegyesületeivel, a sporttal
foglalkozó szervezetekkel, a sportot támogató gazdasági és civil
szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés,
c) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése,
d) a tulajdonában álló sportlétesítmények szükség szerinti karbantartása,
felújítása, fejlesztése,
e) az oktatási intézmény sporttevékenysége személyi és tárgyi feltételeinek
megteremtése, iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítása,

f) a szabadidősport feltételeinek fejlesztése,
g) sportrendezvények lebonyolításának segítése.
(4) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos vállalt feladatai
a) Feladattervet készít a sportlétesítmények hosszú távú fejlesztésére, biztosítja a
megvalósításhoz szükséges pénzügyi feltételek önerős részét. Figyelemmel
kíséri és ellenőrzi az abban foglaltak megvalósítását. A fejlesztési feladatok
meghatározásakor, végrehajtásakor figyelembe veszi a sporttörvényben
foglaltakat.
b) A szabadtéri létesítmény működtetésével, annak fejlesztésével támogatja a
verseny-, diák- és szabadidősport feltételrendszerének bővítését.
c) Támogatja a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a
családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a
fogyatékosok sportjának rendezvényeit, illetve a tömeges részvétellel zajló
sportrendezvények lebonyolítását.
d) Lehetőségeihez mérten szerepet vállal nemzetközi sportkapcsolatok
kialakításában, segíti azok működését.
e) Részt vesz jelentősebb diák- és szabadidősport rendezvények szervezésében,
támogatja azok lebonyolítását.
4.§
Az Önkormányzat a sportkoncepció meghatározása, valamint célkitűzéseinek megvalósítása
során különös figyelmet fordít:
a) a sportlétesítmények (sportpálya, tornaterem) többfunkciós használatának
biztosítására,
b) a sportszerveztek (egyesületek) utánpótlás nevelésének támogatására,
c) a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására,
d) a község tradicionális sportágai eredményes működésének elősegítésére,
e) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek lehetősége szerinti támogatására.
5. §.
A sportlétesítmények fenntartása és működtetése
(1) A sportolási feltételek megteremtése érdekében – a sporttörvény 55. §. (1) bekezdés c)
pontjában megjelölt kötelező feladatként – az Önkormányzat tulajdonát képező
sportlétesítmények fenntartásáról és működtetéséről gondoskodik, valamint
lehetőségei szerint anyagilag és pályázati források felhasználásával is támogatja azon
létesítmények működtetését, amelyek a községben élő és tanuló gyermek-, ifjúsági és
felnőtt korosztály sportolási lehetőségeinek megteremtését szolgálják.
(2) Az Önkormányzat sportlétesítményeit térítésmentesen használatba adhatja vagy
szerződés alapján bérbe adhatja. A térítésmentesen használatba adott
sportlétesítmények fenntartási költsége a használót terheli. A bérbe adott
önkormányzati sportlétesítmények fenntartási költsége a bérlőt terheli.
6.§
A sporttevékenység támogatása
(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén folyó sporttevékenységet egyrészt az állam
által biztosított normatív hozzájárulásból, másrészt saját forrásaiból támogatja.
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(2) Az Önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről a tárgyévre vonatkozó
költségvetési rendeletében dönt.
(3) Az Önkormányzat az intézmények költségvetésében biztosítja az óvodai és iskolai
testnevelés, a diáksport, a tömegsport és a mindennapi testedzés feltételeit.
(4) Az Önkormányzat az éves költségvetésében meghatározott mértékben biztosítja a
saját tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását és működését.
(5) Az Önkormányzat a községi székhelyű sportszervezetek támogatásának összegéről és
annak megosztásáról a mindenkori éves költségvetési rendeletében dönt. A támogatás
előfeltétele, hogy a községi sportszervezet, egyesület, stb. számoljon be előző évi
tevékenységéről és következő évi terveiről. A sporttámogatás célját és a
támogatásként a Képviselő-testület által odaítélt összeget, annak felhasználása módját
írásba kell foglalni. Az erről szóló megállapodást a Polgármesteri Hivatal készíti elő
és az Önkormányzat részéről a polgármester írja alá. A támogatás kifizetésének
feltétele:
a) a támogatott szervezet az önkormányzattal támogatási szerződést köt,
b) a támogatás felhasználása kizárólag a sport céljait szolgálja,
c) a támogatást a rendeletben meghatározott módon és időben kérik,
d) a támogatandó – ellenkező megállapodás hiányában – a tárgyévet követő év
február 15. napjáig elszámol a kapott támogatással, és ezzel egyidejűleg beadja
tárgyévre vonatkozó üzleti tervét.
e) a támogatandó eleget tett az állami adatszolgáltatási kötelezettségnek,
f) a támogatandó felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és
biztosítja az ellenőrizhetőséget,
(6) Az Önkormányzat által sport célú támogatásban részesültek kötelesek a sporttörvény
és e rendelet előírásai és az Önkormányzattal kötött megállapodás szerint
tevékenykedni. A jogi előírások és a vállalt kötelezettségek megszegése a
támogatások megvonásával, illetve az Önkormányzattal kötött szerződés
felmondásával járhat.
(7) A sporttámogatási keretből nem finanszírozható környezetszennyező és egészségre
káros sporttevékenység.
7. §.
A sporttevékenység felügyelete és irányítása
(1) E rendeletben és külön jogszabályban meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos
hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények törvényességi felügyeletét és
ellenőrzését a jogszabályban meghatározott rend szerint az arra feljogosított szervek
végzik.
8.§
Ez a rendelet 2009. április 15. napján lép hatályba.

Kalinák József sk.
polgármester

dr. Dolhai Edina sk.
jegyző
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