Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
8/2009.(IV.24.) számú rendelete
a helyi sporttal kapcsolatos feladatokról 1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi testnevelés és sport szervezésével és
támogatásával kapcsolatos feladatainak szabályozására az alábbi rendeletet (továbbiakban:
Rendelet) alkotja
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy - a település közigazgatási területére vonatkozóan - Kétegyháza
Nagyközség lakossága szükségleteinek figyelembevételével, a helyi hagyományok és lehetőségek
alapján elősegítse a sportolást, testnevelést, testmozgást, meghatározza a támogatandó feladatok
körét, azok ellátásának módját, feltételeit és finanszírozásának formáját.
A testnevelési és sportfeladatok ellátásának alapelvei
2. §
(1) Az önkormányzat aktív szervező munkával elősegíteni törekszik a mozgás-gazdag életmód
elterjedését, a rendszeres testmozgás mindennapi igénnyé válását, a sport
személyiségformáló, közösségsegítő erejének hasznosítását.
(2) A helyi testnevelési és sportfeladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a
sportegyesületek, közösségek, magánszemélyek és vállalkozások közreműködését.
Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatai
3. §
A képviselő-testület a helyi testnevelési és sporttevékenység támogatása során kötelező
feladatának tekinti:
a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározását
és megvalósítását;
b) a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel történő együttműködést;
c) az oktatási, nevelési intézmények testnevelési és sporttevékenységének támogatását,
feltételeinek megteremtését, az iskolai versenyrendszer működtetését, lebonyolítását,
értékelését;
d) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartását, működtetését,
fejlesztését.
Az önkormányzat testnevelési és sportfeladat ellátásának szervezeti formái
4. §
Kétegyháza Nagyközség testnevelési és sportfeladatainak ellátásában részt vesznek:
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A rendeletet a képviselő-testület a 2009. április 23-i ülésén fogadta el.

- a Képviselő-testület;
- a Sport Bizottság;
- a Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője;
- az oktatási-nevelési intézmények;
- a kétegyházi székhelyű sportegyesületek, sportszervezetek.
A testnevelési és sporttevékenység finanszírozása
5. §
(1)

A képviselő-testület a testnevelési és sport feladatok ellátásához anyagi támogatást biztosít,
melynek éves keretösszegét – a sportkoncepcióban meghatározott elvek szerint –
költségvetési rendeletében állapítja meg.

(2)

A (1) bekezdésben meghatározott keret terhére a testület sportegyesületeknek,
sportvállalkozásoknak, továbbá egyéni vagy közösségi kezdeményezéseknek nyújthat anyagi
támogatást feladataik ellátásához, melyre vonatkozóan a támogatottakkal elszámolási
kötelezettséget és az ellenőrzési lehetőségét is biztosító támogatási szerződést köt.
Sportlétesítmények működtetése
6. §

(1)

A képviselő-testület a sportlétesítmények fenntartásához, működtetéséhez és felújításához
szükséges forrást a mindenkori éves költségvetési rendeletében biztosítja, e célra pályázati
lehetőségeket vesz igénybe.

(2)

Új sportlétesítmény építésére, meglévő sportlétesítmény korszerűsítésére, valamint az
ingyenesen vagy kedvezményesen önkormányzati tulajdonba kapott sportingatlannal való
rendelkezésre a törvényben, használatára a sportkoncepcióban foglaltak az irányadók.
Sport ünnepek és rendezvények
7. §

Az önkormányzat által rendezett és támogatott sportünnepek és rendezvények:
a)
b)
c)
d)
e)

Kihívás Napja,
Sportkitüntetés átadása
Pogácsa Napok sportrendezvényei,
Mudin Teremkupa
Egyéb rendezvények
8. §

Jelen rendelet 2009. április 24. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

