Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete
a sportról

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Beleg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) – az
egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő
jelentőségét az egészségmegőrzésben, rehabilitációban, a személyiség formálásában, a
közösségi magatartás kialakítása területén, különleges szerepét az ifjúság fizikai és erkölcsi
nevelésében – a helyi testedzés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekedjen, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát az Alaptörvény
XX. cikk (1) bekezdésében emberi alapjogként rögzített testi és lelki egészséghez, valamint az
Alaptörvény XX. cikk (2) bekezdése alapján elősegítse ezen alapjog érvényesülését a
sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten
mindent elkövet, hogy a község állampolgárai e jogukat minél szélesebb körben
gyakorolhassák.
(2) A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően meghatározza az önkormányzat
sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, ezen belül az önkormányzat helyi
sportfejlesztési koncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, továbbá a sport
támogatására rendelt központi költségvetési-, valamint önkormányzati támogatások évenkénti
elosztásának és felhasználásának egységes alapelvek szerinti szabályait.
(3) A sport részterületei – az óvodai testnevelés és diáksport, a versenysport, a látványsport, a
lakossági szabadidősport – egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet
képeznek.
2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi sporttevékenység megvalósulásában részt vevő, az önkormányzat
közigazgatási területén részt vevő lakosságra,
b) az önkormányzat által fenntartott, vagy működtetett köznevelési intézményekre,
sportlétesítményekre,
c) köznevelési vagy más intézmények által fenntartott sportlétesítményekre,
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d) az önkormányzat illetékességi területén működő, hivatalosan bejegyzett,
sporttevékenységet végző jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező
társaságokra, és ezek által fenntartott, vagy működtetett szervezetekre, sportlétesítményekre,
e) az önkormányzat által támogatott sporttal foglalkozó szervezetekre,
f) a képviselő-testületre és szerveire, valamint a Segesdi Közös Önkormányzati
Hivatalra.
3. Az önkormányzat sportfeladatai
3. §
Az önkormányzat – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott feladatokon túl – a helyi sporttevékenység támogatása során hangsúlyos
feladatának tekinti:
a) a fejlett sportélet alapján képező óvodai-, iskolai testnevelés és sport személyi és
tárgyi feltételeinek fejlesztését,
b) a diákolimpiákon való részvétel támogatását,
c) a verseny-, tömeg- és szabadidősport támogatását,
d) a fogyatékosok sportjának támogatását,
e) a rendszeres sportolás, egészséges életmód iránti igény felkeltését,
f) az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartását, működtetését,
funkciójuk megőrzését,
g) a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetek támogatását,
h) sportvállalkozások ösztönzését, támogatását,
i) a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatását,
j) egyéb sportot segítő lehetőségek biztosítását.
4. Az önkormányzat sportfeladat-ellátásának struktúrája
4. §
(1) Az önkormányzat a sportfeladatai ellátása érdekében sportlétesítményeket tart fenn,
sportszervezeteket (egyesületek, vállalkozások) támogat, azokkal együttműködik.
(2) Az önkormányzat a következő sportlétesítményt tartja fenn, illetve nyújt támogatást
fenntartásához:
Általános iskolai tornaterem
(3) Az önkormányzat sportfeladatainak ellátása érdekében biztosítja a sportlétesítmények
fenntartását, állagmegóvását, közreműködik a sportolók utaztatásának megoldásában.
5. A sporttevékenység irányítása, ellenőrzése
5. §
(1) A külön jogszabályban és e rendeletben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos
hatásköröket Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselőtestület) gyakorolja.
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(2) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a sporttal összefüggő megállapodások,
együttműködési szerződések előkészítésével, a nemzetközi sportkapcsolatok kialakításával, a
sporttevékenységre alakult és a nem sportcélú társadalmi szervezetekkel való
együttműködésre vonatkozó hatáskörét.
6. A sporttevékenység finanszírozása
6. §
(1) A sportegyesületek működési, eredményességi, egyéb támogatásáról, önkormányzati
tulajdonú létesítmény-használatról, egyéb sportesemények megrendezésének támogatásáról a
képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja:
a) a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását,
b) a hagyományokkal rendelkező sporteseményeket,
c) a családosok és fogyatékkal élők sportrendezvényeit,
d) a játszóterek és a szabadtéri sportlétesítmények fejlesztését,
e) az úszásoktatást,
f) a sportolási tevékenység ellátását.
7. Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §
Hatályát veszti
a) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a sporttevékenységgel
kapcsolatos részletes feladatokról szóló 4/2002. (IV.30.) Kt. rendelete,
b) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a sporttevékenységgel
kapcsolatos részletes feladatokról szóló 4/2002. (IV.30.) Kt. rendelete módosításáról
szóló 6/2004. (IV.29.) Kt. rendelete,
c) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a sporttevékenységgel
kapcsolatos részletes feladatokról szóló 4/2002. (IV.30.) Kt. rendelete módosításáról
szóló 17/2009. (IX.11.) Kt. rendelete.
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9. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
Tamás Csaba
polgármester

Veszner József
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2014. április 10.
Veszner József
címzetes főjegyző
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Indokolás a sportról szóló rendelethez
Általános indokolás
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2002.(IV.30.) Kt. rendelete
szabályozta a sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatokat. A jogszabályi környezet
változása következtében rendelet bevezető részében felhatalmazást adó jogszabály
pontosítása, illetve a feladatkört biztosító jogszabály megjelölése vált szükségessé. A
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM
rendelet) értelmében jogszabály-tervezetben tilos módosítani többek között a jogszabály
bevezető részét is.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet rögzíti a szabályozás célját, a sport kiemelkedő jelentőségét hangsúlyozva.
2. §-hoz
A rendelet személyi és tárgyi hatálya kerül meghatározásra, teljes körű felsoroltsággal.
3. §-hoz
A rendelet rögzíti az önkormányzat sporttal összefüggő – jogszabályban meghatározottakon
kívüli – feladatait.
4. §-hoz
A rendeletben rögzítésre kerülnek az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények, azaz
az önkormányzat sportfeladat-ellátásának struktúrája kerül meghatározásra.
5. §-hoz
Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét, valamint a hatáskör
átruházását rögzíti.
6. §-hoz
A rendelet rögzíti a sporttevékenység finanszírozásának módját, meghatározza azokat az
eseményeket, rendezvényeket, melyek tartását az önkormányzat lehetőségeihez mérten
támogatja.
7. – 8. §-hoz
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A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

