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R e n d e l e t e 

 

A sportról 

 

 
Pusztavám Község Önkormányzata – a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a 

sport, mint önszerveződésre épülő civil tevékenység kiemelkedő jelentőségét, különösen 

fontos szerepét az egészségmegőrzésben, az ifjúság sport általi nevelésében, a személyiség 

formálásában, a szabadidő tartalmas eltöltésében, a közösségi magatartás kialakításában – az 

önkormányzat testnevelési és sport tevékenységgel összefüggő feladatairól, kötelezettségeiről, 

valamint annak támogatásáról az Alkotmány 44/A §-ában, valamint a Sportról szóló 2004. évi 

I.tv. 55. § (1-6 ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, összhangban az Európai Sport 

Chartával, a következő rendeletet alkotja. 

 

 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Pusztavám Község Önkormányzata sport 

koncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, s meghatározza a hatáskörébe 

tartozó sport tevékenység finanszírozásának módját. 

Az Önkormányzat a sport tevékenységgel kapcsolatos kötelező és szabadon vállalható 

feladatait a Polgármesteri Hivatal útján, a sport-, vagy szabadidős tevékenységet folytató 

egyesületekkel megkötött megállapodás alapján látja el. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed: 

- az önkormányzat képviselő-testületére és szerveire 

- az önkormányzat által fenntartott, vagy támogatott költségvetési szervekre ( iskola, óvoda, 

művelődési ház: a továbbiakban intézmények ) 

- az önkormányzat illetékességi területén az önkormányzattal együttműködő ( és 

támogatásban részesülő ) sporttal foglalkozó szervezetekre 

- az előző pontokban felsorolt szervek által biztosított sport és természetbarát célú 

közszolgáltatásokat igénybevevő természetes és jogi személyekre. 

 

II. fejezet 

 

Az önkormányzat sportfeladatai 

 

3. § 

 

Az önkormányzat sport feladatait külön jogszabály és az önkormányzat elfogadott 

sportkoncepciója tartalmazza. 
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Az önkormányzat kötelező sporttevékenységgel kapcsolatos feladatai 

 

4. § 

 

Az önkormányzat a  hatályos jogszabályokkal összhangban a sportfeladatok ellátásának 

támogatása során kiemelt feladatának tekinti: 

 

- a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelően az önkormányzat 

sportkoncepciójának megvalósítását, 

- az előző pontban foglaltak végrehajtása során a helyi sportszervezetekkel való 

együttműködést, 

- a tulajdonában lévő sport és szabadidős, valamint természetbarát létesítmények 

fenntartását és működtetését, 

- a fenntartásában ( vagy támogatásával ) működő intézményekben az iskolai és sport 

tevékenység gyakorlásának feltétételei megteremtését, 

- sport rendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjára, valamint a fogyatékosok sportjára, 

- a nemzetközi sport kapcsolatokban való részvételt 

- a sport népszerűsítésében való közreműködést, a mozgás gazdag életmóddal 

kapcsolatos tevékenység szervezését. 

 

A sport feladatok ellátásában együttműködő intézmények és társadalmi szervezetek 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat a testnevelési és sportfeladatok ellátása érdekében, lehetőségeihez 

mérten támogatja a sporttal foglalkozó szervezeteket.  

(2) Az önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a következő testnevelési és sport 

feladatokat ellátó intézményeket és szervezeteket kérheti fel: 

- nem fenntartásában lévő testnevelési és sport feladatokat is ellátó intézményeket, 

- sport célú tevékenységet ( is ) folytató társadalmi szervezeteket és egyesületeket, 

- sport vállalkozásokat, és gazdasági társaságokat 

(3) Az önkormányzat az általa fenntartott sport létesítmények használatát a 

vagyonrendeletének megfelelően biztosítja. A sport egyesülettel a létesítmények tartós 

és rendszeres használatát illetően  megállapodást köt. 

 

Az önkormányzat sportintézménye 

 

6. § 

 

Az intézmény az önkormányzat által biztosított támogatás, valamint a használó egyesület 

saját bevételeinek felhasználásával gondoskodik a meghatározott feladatok ellátásáról. 
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III. fejezet 

 

A sport feladatok ellátásának finanszírozása 

 

7. § 

 

(1) Az önkormányzat a sport feladatok ellátására lehetőségeinek figyelembevételével, 

évente az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint nyújt 

támogatást. 

(2) Az egyes bekezdésben meghatározott összeget a következő feladatokra biztosítja: 

a, az intézmények költségvetésében:  

    - a fenntartásában lévő, vagy támogatásával működő nevelési, oktatási 

intézményekben az óvodai, iskolai testnevelésre, valamint az iskolai diáksport 

működésére fordítható pénzeszközöket 

b, a sportegyesület támogatásával az önkormányzat tulajdonában lévő sport intézmény 

működéséhez szükséges fedezetet 

c, a sportintézmény állagmegóvásához, felújításához szükséges pénzeszközöket eseti 

döntéssel, saját költségvetésén belül, 

d, a sport szervezetekkel való együttműködés során, azok tevékenységét külön 

támogatja. 

 

Az önkormányzat önként vállalt feladatai 

 

8. § 

 

Az önkormányzat ciklusprogramjának megfelelően dönt a sportlétesítmény(ek ) 

fejlesztéséről a mindenkori éves költségvetésében. 

Támogatásban részesítheti a fenntartásában ( vagy támogatásával ) működő 

intézmények testnevelési és sport létesítményeinek fejlesztését. 

Támogatja a sport érdekében kifejtett tevékenység elismerését ( külön rendeletben 

meghatározott ) díj alapításával és méltó keretek közötti átadásával. 

 

IV. fejezet 

 

A sporttevékenység irányítása, ellenőrzése 

 

9. § 

 

A hatályos jogszabályok és jelen rendelet által meghatározott sport feladatokkal 

összefüggő fenntartói, felügyeleti és más jogköröket Pusztavám Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 
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V. fejezet 

 

Vegyes rendelkezések 

 

10. § 

 

Pusztavám Község Önkormányzata magán és jogi személyeket, sikeres sportolókat, 

sportszervezeteket, a sport területén kifejtett kiemelkedő munkát, a külön 

rendeletében meghatározott Pusztavám Község Sportjáért” elismerésben részesítheti. 

 

11. § 

 

Az önkormányzat által támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai, az 

önkormányzattal kötött megállapodás, valamint az önkormányzati támogatási 

feltételei szerint eljárni, tevékenykedni, a törvényi előírások, vagy a vállalt 

kötelezettségek megszegése a támogatások megvonásával, illetve az önkormányzattal 

megkötött megállapodások felmondásával járhat. 

 

 

VI. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

12. § 

 

Jelen rendelet 2009. április 01-től lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző a 

helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

 

Pusztavám, 2009. március 25. 

 

 

 

      Merkatz László s.k.                                                   Bendáné Perlaki Beáta s.k. 

        polgármester                                                                  körjegyző 

 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem.  

 

Pusztavám, 2009. március 26. 

 

 

 

                    Bendáné Perlaki Beáta s.k. 

       körjegyző 


