Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2002. (IV. 25.) számú rendelete
az önkormányzati sport feladatokról
(egységes szerkezetben)
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Bevezető

Szederkény Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv.
(továbbiakban: Stv) alapján a helyi sport tevékenység támogatása érdekében a helyi
lehetőségek és sajátosságoknak, a helyi társdalom sportolási érdekeinek és sportolási
szükségleteinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását közérdeknek, a
sportolási tevékenységek támogatását közcélnak tartja.
2.§
A sport rendelet célja
(1) A sport rendelet megalkotásával a képviselő-testület célja, hogy a helyi társadalom
sportolási igényeinek figyelembe vételével – a helyi sporthagyományok, lehetőségek
és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa
támogatott sportolási tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit.
Meghatározza a szakmai és a finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi
keretet teremtsen a közösségi sportoláshoz, esztétikus környezet és infrastruktúra
biztosításához, fejlesztéséhez.
(2) A sportélethez kötődő önkormányzati célok:
a./ a település sport értékei megőrzése, ezen értékek közkinccsé tétele,
b./ a lakosság szabadidősport közösségi és képességfejlesztő törekvéseinek szolgálata,
támogatása.
3.§
A rendelet hatálya
A jelen rendelet (továbbiakban: „R”) hatálya Szederkény község közigazgatási területén élő
magánszemélyekre, valamint azon szervezetekre és intézményekre terjed ki, amelyek a R-ben
szabályozott feladatokat ellátják.
4.§
A sportfeladatok ellátásának alapelvei és formái
(1) A település minden polgárának és közösségének joga, hogy
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a./ megismerje a sportolási lehetőségeket, a szükséges ismereteket megszerezze,
b./ igénybe vegye az önkormányzati, vagy egyéb közösségi fenntartású
sportlétesítmények - megállapodásokban szereplő - szolgáltatásait,
c./ gyarapítsa készségét, egyéni és közösségi, sportolási céljainak megvalósítása
érdekében a helyi sportegyesülettől, önkormányzati intézményektől, szakmai,
szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
(2) Az Önkormányzat sportfeladatait az általa fenntartott intézmények és a Szederkényi
Sportegyesülettel kötött megállapodás útján látja el.
(3) A helyi sportfeladatok ellátásában, az Önkormányzat a civil közösségek, szervezetek,
a magánszemélyek, valamint a gazdasági vállalkozók közreműködését is igénybe
veszi.
(4) Az Önkormányzat a polgármester és a körjegyzőség útján gondoskodik a település
sportfeladatainak összehangolásáról.
(5) Az Önkormányzat intézményei útján is tájékoztatja a község lakóit a sportolási
lehetőségekről.
5.§
Az Önkormányzat sportfeladatai
(1)

Az Önkormányzat sportfeladatait a civil szervezetekkel, az intézményekkel és a
polgárokkal egyeztetve határozza meg.
(2) Az Önkormányzat a település fejlesztésének koncepciójára, valamint az
intézmények, civil szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva - biztosítja a
vállalt feladatainak ellátását.
(3) Az Önkormányzat kötelező sportfeladatai különösen:
a./ a település sportkoncepciójának meghatározása és megvalósítása.
b./ a szabadidő sportcélú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
(4) Az Önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá:
a./ a civil társadalom önszerveződő tevékenységének erősítését,
b./ a gyermekek, fiatalok, nők és fogyatékos személyek sportolását.
6.§
Az Önkormányzat sport feladatellátásának szervezett keretei
(1) Az Önkormányzat a R-ben megfogalmazott feladatait szükség
megállapodásokon keresztül látja el.
(2) Az Önkormányzat feladatainak ellátásba együtt kíván működni
a./ a községben működő oktatási intézményekkel:
- napközi otthonos óvoda
- általános iskola
b./ a Sportegyesülettel és a sport feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
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c./ a Horvát és a Német Kisebbségi Önkormányzattal,
d./ sport feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
(3) A sport megállapodások megkötésére a képviselő-testület jogosult.
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szerint

7.§
A sport tevékenység ellenőrzése
A Tv. és a R. által meghatározott sport feladatokkal kapcsolatos fenntartási felügyeletet és
egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.
8.§
A sport feladatok finanszírozása
(1) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből
finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó
normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és
az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különböző pályázati úton elnyerhető
támogatás.
(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból a sport feladatok támogatására
– biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a
mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza: az intézményi diák és szabadidő
sportot, a civil szerveződések sportrendezvényeit, az alapfeladatok ellátásához
szükséges szakmai munka költségeit.
9.§
Helyi önszerveződő közösségek támogatása
(1) Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a
tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő
közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok
sportolása érdekében.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az
éves költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően –
keretet állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára.
(3) E rendelet alkalmazásában
a./ önszerveződő közösség az a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely az
önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik, valamint
egyéni sportolók és spontán szerveződő csoportok.
b./ nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete.
(4) Közérdekű feladatot lát el az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat
Ötv-ben vagy más törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt
feladatainak ellátásában vesz részt, vagy azt segíti, illetőleg tevékenységével a
polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja.
(5) A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a döntést
követő 15 napon belül a Körjegyzőség az önszerveződő közösség folyószámlájára
történő átutalással gondoskodik.
(6) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles
tárgyévi támogatás megállapítása előtt tájékoztatni a képviselő-testületet.
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10.§

11.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2003. január 1-én lép hatályba.

Hergenrőder János sk.
polgármester
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Dr. Szlávecz Tamás sk.
körjegyző
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