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Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének2/2009.(IV.16.) rendeletea sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatokról és a sporttámogatásrólHegy eshalom Nagy község Önkormány zata – a sport ról s zóló 2004 . év i I. t örvény 55. § (6)bekezdésében kapott f elhat almazás alapj án – a sportt al kapcsolatos rés zletes f eladatairól éskötelezettségeiről, v alamint asport támogat ásáról a köv et kező rendeletet alkotja:1. §A rendelet célj aA rendelet célj a, hogy megalapozza Hegy eshalom Nagy község Önkormány zata (tov ábbiakban:önkormány zat ) sportt al kapcsolatos feladat ai ellátásának f eltételrends zerét, s zabály ozott kereteketadv a asporttámogat ás célj ára rendelt önkormány zat i pénzes zközökfelhas ználásához.2. §A rendelet hatály a(1) A rendelet hat ály a kit erj ed az önkormány zat működés i t erület ére, ezen belül az önkormány zats zerv eire, intézmény eire és sport lét es ít ményeire, illetv e azok működt etőire.(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában működtetők az 5. § (2) bekezdésében felsorolt azons zerv ezet ek,amely ek– az önkormány zattól kapott megbízás alapj án– sport létes ítményt üzemeltet nek.3. §A z önkormány zat sporttal kapcsolatos feladatai és kötelezettségei(1) A z önkormány zat – f igy elemmel a sport a hoss zú t áv ú f ej les zt és i koncepciój ára – a sporttalkapcsolat os feladatkörébena./ meghat ározza a hely isportf ej les zt és i koncepciót és gondoskodik annakv ég rehajt ásáról.b./ a hely isportf ej les zt és i koncepció célkit űzéseiv el öss zhangban egy ütt működik asportt al f og lalkozóhely is zerv ezet ekkel.c./ fennt artj a és működt et i at ulaj donát képezősport lét es ítmény eket .d./ megteremt i az önkormány zat i is kolait est nevelés és sportt ev ékenység gy akorlásánakf elt ételeit .e./ a közokt at ás ról s zóló t örv ény ben meghat ározottak s zerint biztos ítj a az önkormány zat i is kolaisport körök működéséhezs zükséges felt ételeket .(2) Az (1) bekezdésben f elsorolt akkal öss zef üggésben megv alós ít andó sporttal kapcsolatosönkormány zat i célkitűzéseket és feladat okat konkrétan és rés zlet esen az önkormány zatsport koncepciójat art almazza.(3) A hely i sportkoncepció megalkot ása, f elülv izsgálat a és v ég rehajt ása során kiemelt f igy elmet kellf ordít ania./ az önkormány zat i és egy ébsport lét es ítmény ekfej les zt ésére.b./ az egés zséges életmód és s zabadidősport felt ét eleinek biztos ít ására.c./ a gy ermek és ifj úság i sporttev ékenység, az utánpót lás- nev elés, a családok, hát rány os hely zet űekés f ogy atékosoksportj ánakt ámogat ására.d./ az is kolán kív üli, öns zerv eződősporttev ékenység felt ételeinekj av ít ásárae./ az is kolai t estedzés f eltételeinek megteremt ésére, a diáksportt al kapcsolatos f eladat okmeghat ározására és seg ítésére.
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f ./ a meg lévő hely isport létes ítmény ek kihas ználts ágának biztos ít ására.4. §Egy üttműködés asportt al fog lalkozó hely is zerv ezet ekkel(1)Az önkormány zat av áros sport élet énekfennt artásában és f ej les ztésébens zorosan egy üttműködikasporttal fog lalkozó hely is zerv ezet ekkel.(2) Az (1) bekezdésben említ ett s zerv ezetek t ev ékenységét az önkormány zat sport célra elkülönítettpénzes zközeiből egy üttműködés i megállapodás alapj ántámogat hatja.(3) A t ámogatásban rés zesülő sports zerv ezetek a támogat ás öss zegéről és annak felhas ználásáról at ámogatás i megállapodásbanf og lalt aks zerint köt elesek az önkormány zat felé els zámolni.(4 ) Az önkormány zat a sportt al fog lalkozó hely i s zervezet ek támogatása célj ából s ajátköltségv et ésében év ent e sport célú támogatás i alapot hoz lét re, mely ből t ámogatást ny újt különbözőhely isporttevékenységekhez.(5) A sportt al fog lalkozó hely i s zerv ezetek önkormány zat i t ámogat ására fordítható keretöss zeg(t ov ábbiakban: sport célú támogat ás ) év ente a költs égv etés i rendelet ben kerül meghat ározás ra a 9. §(1) bekezdéses zerint . 5. §A hely isport lét es ítmény ekf ennt artása, működtetése(1) A hely i s zabadidős sportt ev ékenység és v ersenysport folyt at ásához község i sport létes ítmény kéntáll rendelkezés re- a község i (HVSE)sportt elep,- as zabadidőközpont it ornaterem és kis zolgálóhely is égei- as zabadidőközpont sportudv ara,- az is kolai kis t ornat erem és sportudv ar,- a község különböző hely ein kialakított kispályák- aSt ettni- horgás ztó és s zabadidőpark.(2) A z (1) bekezdésben f elsoroltak közül a sport- és s zabadidőközpontot int ézmény ként apolgármesteri hiv at al, a kis t ornatermet az iskola, a t öbbi létes ítményt a has ználó s zerv ezet útjánüzemeltet i.(3) Az önkormány zat a hely i sport létes ítmény ek f enntart ásához, állagmegóv ásához és működéséhez,f ej les zt éséhez s zükséges fedezet et az év es költs égv etésében – any ag i erőforrásaihoz mért en –bizt os ítj a. 6. §Az is kolaitest nevelés és sporttevékenység felt ételeinek biztos ít ása(1) Az önkormány zat gondoskodik az is kolákban f olyó sporttev ékenységhez és az is kolai sportkörökműködéséhezs zükséges s zemély i és tárgy i f eltételek biztos ít ásáról.
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(2)Az is kolák– testnev elés i alapfeladataik ellát ásántúlmenően– lehet őségeiks zerint rés zt v es znek ahely i sports zerv ezetek ut ánpót lás nev elésében és ennek érdekében egy üttműködnekv elük at anóránkív ülis porttevékenység s zerv ezésében. 7. §A sporttev ékenység irány ítása(1) A jogs zabályokban és e rendelet ben meghat ározott önkormány zat i sportfeladatokkal kapcsolat oshatásköröket az önkormány zat képv is elő-t est ülete, valamint – át ruházott hatáskörben – az okt at ás i-kult urális- és sport bizotts ág, illetv e a polgármestergyakorolj a as zerv ezet i és működés is zabály zatbanmeghat ározott aks zerint .(2) A sportt al kapcsolatos önkormány zat i döntés előkés zítő, s zerv ező teendőket az oktat ás i-kult urális- és sport bizotts ág látj a el, ig ény elv e hozzá asporttalf og lalkozós zakemberek és s zerv ezet eks zakmaiseg ítségét is . 8. §A sportéletbenv ég zett t evékenység elismeréseA z önkormány zat – külön rendelet ében meghatározott ak s zerint – „Hegy eshalom Nagy községért”elismerő cím, v alamint Hegy eshalomért Emléklap adomány ozásáv al ismerhet i el a településsportj áért v ég zett kiemelkedőt ev ékenységet . 9. §A sporttevékenység f inans zírozása(1) Az önkormány zat az év es költs égv etés i rendeletében – sportt ev ékenységet seg ít ő – sport célút ámogatás ra év ent e legalább a 2009. év re ilyen céllal bet ervezett eredet i előirány zatnak megfelelőöss zeget bizt os ít, az előző év i inf láció mértékével megnöv elv e.(2) Az is kolákban foly ó tanórán kív üli s porttevékenység pénzügy i felt ételeit az önkormány zatnormat ív állami hozzájárulásból és saját lehetőségei s zerint, az int ézmények költs égv etésébenbizt os ítj a.(3)Az (1) bekezdésben megjelölt sport célútámogat ásba nemszámít hat ó be az önkormány zat ált al az5. § (3) bekezdése és afent i (2) bekezdés s zerint i célokra biztos ított öss zeg .10. §Záró rendelkezésA rendelet a kihirdetés napj án lép hat ály ba.Szőke László Dr. Gáli Péterpolgármester jegyzőZáradék:A rendelet kihirdet ése 2009.04 . 16- án megtört ént .Hegyeshalom, 2009. április 16. Dr. Gáli Péterjegyző


