HarkányVáros Képvisel -testületének
9/2003.(IV.28.) számú rendelete
a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól
Harkány Város Képvisel -testülete a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 61. § (4)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (3)
bekezdésében illetve a 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az oktatási miniszter,
valamint az ifjúsági és sportminiszter az iskolai sporttevékenységr l szóló 34/2001. (IX. 14.) OMISM rendeletére figyelemmel - a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól az
alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja, hatálya
1.§
(1) E rendelet célja, hogy a sport érdekében meghatározza Harkány város közigazgatási területén
azokat a feladatokat, amelyek a sport törvény és végrehajtása tárgyában kiadott rendeletb l adódóan
a helyi Önkormányzatra hárul.
(2) El mozdítsa a város lakosságának mind szélesebb köre számára az egészséges és mozgásgazdag életmód terjedését, a rendszeres testmozgás hagyománnyá válását, meg rizze és gazdagítsa a
város sport értékeit.
(3) A rendelet hatálya kiterjed Harkány város közigazgatási területén tartózkodó természetes
személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkez társaságokra, továbbá
valamennyi gazdálkodó szervezetre mely tevékenysége során a sporttal kapcsolatba kerül.
Önkormányzat kötelez feladata
2.§
(1)A város sportkoncepciójának kialakítása, középtávú sportkit zéseinek és 5 éves feladattervének
meghatározása és önkormányzati ciklusonként történ felülvizsgálata, ennek keretében:
a.) az óvodai és az általános iskolai nevelési (pedagógiai) programok valamint a városban
köd sportegyesület utánpótlásának nevelésével összefügg tevékenységek összehangolása.
b.)
Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása el tt beszámoltatja az
önkormányzati támogatásban részesül amat r sportolókat, egyesületet, sportvállalkozásokat és a
következ évi terveik ismeretében alakítja ki a költségvetés sporttámogatási koncepcióját. Az
önkormányzat éves költségvetési beszámolója el tt a támogatott személyekt l, szervezetekt l
tájékoztatót kér az el
évi szakmai és gazdálkodási munkáról. Az önkormányzati
támogatásban részesül egyesület és sportvállalkozás beszámolója az éves költségvetési
beszámoló részét képezi.
(2) A városi Sport Egyesület támogatása, sportlétesítményeinek fejlesztése:
a.) az önkormányzat az éves költségvetésében külön címként megjelölve meghatározza az
egyesület éves anyagi támogatását.
b.) a városüzemeltetési szervezet technikai segítséget nyújt a sportolók utaztatásához és a
sportlétesítmények karbantartásához.
c.) a versenysport feltételeinek biztosítására a jelenlegi sportlétesítményekhez közvetlenül
csatlakozva új öltöz k és teniszpályák kialakítása.
(3) A szabadid sport feltételeinek fejlesztése és a m ködtetésének el segítése érdekében:
a.) a versenyszer amat r sportolást kiegészít támogatásban részesítheti.
b.) támogatja azokat a sportvállalkozásokat, amelyek m ködésük során kötelez vagy önként
vállalt önkormányzati sportfeladatot az önkormányzattal kötött szerz dés alapján látnak el.

(4) A hivatásos sportolás esetén a sportegyesületek, sportvállalkozások és a hivatásos
önkormányzati támogatásban akkor részesíthet k ha:
- a támogatás az eredményesség alapján indokolt
- a városra nézve el nyökkel jár.

sportolók

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttm ködés
3.§
Az önkormányzat együttm ködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel, a városban m köd
sportegyesületet, a városi civil szervezetek sporttevékenységét az alábbiak szerint támogatja:
a.)Az önkormányzat a tulajdonában lév sportlétesítményeket szerz dés alapján az üzemeltet
részére biztosítja.
b.)Az önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmények kedvezményes vagy ingyenes
használatát biztosíthatja.
c.) Az önkormányzat tulajdonában lév ingatlanok és közterületek tartós sport célú
hasznosításának lehet ségét els sorban a településen m köd
civil szervezetek,
sportvállalkozások (vagy más vállalkozók) részére történ rendelkezésre bocsátásával továbbá
ezek támogatásával segíti az önkormányzat.
d.) Támogatja továbbá a nem harkányi székhely szervezetek és vállalkozások ilyen irányú
tevékenységét, ha az a településre nézve el nyökkel jár. A támogatás formáját és mértékét
illet en megállapodást kell kötni.
4.§
(1) Az önkormányzat a sport célú támogatások összegér l és megosztásáról a mindenkori éves
költségvetési rendeletében dönt. A támogatás forrásai: a sporttörvény alapján az állam által
biztosított normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei.
(2) Nem részesíthet támogatásban az a szervezet vagy sportvállalkozás, amelynek köztartozása van.
(3) Az önkormányzat egyéb sport és kulturális célú támogatásokról az éves költségvetési
rendeletében dönt. Nem részesíthet támogatásban az a szervezet, amely nem számol el az e rendelet
2. § (1) b. pontjában valamint a 14.§-ban foglaltak szerint, vagy amelynek köztartozása van.
5.§
Az önkormányzat a tulajdonában lév sportlétesítmények fenntartása, m ködtetése.
a.) A térítésmentesen átadott sportlétesítmények fenntartási költsége az üzemeltet t terheli.
b.) A szerz dés alapján m ködtetett önkormányzati sportlétesítmények fenntartási költsége a
bérl t terheli.
6.§
(1) Az önkormányzat az Általános és Zeneiskola sporttevékenység feltételeinek finanszírozási
módjáról a mindenkori éves költségvetésben dönt.
(2) Az Általános és Zeneiskola sportlétesítményeinek felújítására, javítására az iskola
költségvetésében biztosít fedezetet
Diáksporttal, szabadid sporttal és iskolai testneveléssel kapcsolatos önkormányzati feladatok
7.§

Harkány Város Képvisel -testülete a diáksporttal és az iskolai testneveléssel kapcsolatban az
önkormányzati feladatait a következ kben határozza meg:
a.) Iskolai sporttevékenység támogatása, feltételeinek megteremtése, illetve a gyermek és
ifjúság sport segítése, a rendszeres sportolás megkedveltetése. A tanuló ifjúság számára
elérhet vé tenni a sportban való részvételt.
b.) Iskolai testnevelés keretében az úszásoktatás megszervezésének el segítése.
c.) A közoktatásban (6-18 éves korig) tanuló fiatalok iskolán kívüli sportfoglalkoztatása az
intézmény pedagógiai programjával összhangban, szabadid s sporttevékenységek szervezése.
d.) A gyermek és ifjúsági sport, a n k és a családok sportja, a hátrányos helyzet társadalmi
csoportok és a fogyatékosok sportja, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények
lebonyolításának a 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel támogatása.
e.) A versenysport utánpótlásbázisának szélesítése,
f.) Kimagasló munkát végz , sportfoglalkozásokat vezet testnevel k sport szervez k anyagi
és erkölcsi elismerésben részesítése.
g.) Az iskolák tanárai számára rendszeres sportszakmai továbbképzések biztosítása.
h.) A meglév sportlétesítmények hatékony m ködéséhez szükséges fedezet biztosítása.
i.) A szabadtéri sportlétesítmények állagmegóvásához, b vítéséhez saját forrás biztosítása a
pályázati lehet ségek kihasználásához
j.) Mindennapos kapcsolat kialakítása és együttm ködési megoldások keresése az iskolák,
sportkörök, egyesületek és a helyi sportegyesület között.
8.§
A Képvisel -testület szabadid sporttal kapcsolatos feladatai:
a.)A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra emelése, a sportolás iránti igény
felkeltése, a szabadid kulturált eltöltése feltételeinek javítása.
b.) Szabadid s program megvalósítása, amely alapvet en a város lakosságának egészségét, jó
közérzetét szolgálja, lehet vé teszi a n k, a családok és a hátrányos társadalmi helyzet ek
rendszeres sportolását.
c.) Biztosítani mindenkinek a lehet séget, hogy részt vegyen a kikapcsolódást szolgáló
sporttevékenységekben és mindezt biztonságos, és egészséges környezetben tegye.
d.) Önkéntes sportszervezetek, szabadid sport egyesületek támogatása.
e.) A sportlétesítmények több funkciós használatának biztosítása, fizikai vagy pszichikai
sérülés miatt hátrányos helyzetben lév személyek részére is.
f.) A meglév sporteszközök helyi közösségek általi igénybevételének megkönnyítése.
g.) A tömegeket megmozgató szabadid sport rendezvények szervezésében való aktív
önkormányzati részvétel.
h.) Rendszeres sportolást népszer sít kampányok és programok kialakítása, azok eljuttatása
a város lakosságához.
i.) A gyalogos, kerékpáros, és lovasturizmus támogatása.
Új sportlétesítmények építése, a szabadid sport feltételeinek fejlesztése, a nemzeti és a
nemzetközi sportkapcsolatokban való közrem ködés
9.§
(1) A meglév sportlétesítményekhez közvetlenül csatlakozva - a nemzeti sportszabványnak
megfelel - új labdarugó edz pálya valamint a verseny és szabadid sport feltételeinek egyaránt
megfelel atlétikai pályát kell középtávon kialakítani pályázati pénzeszközök felhasználásával.
(2) A sportturizmust (is) szolgáló sport és rekreációs létesítmények, játszóterek, szabadtéri
sportlétesítmények fejlesztése.

(3) A turisztikai szezonban tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának
támogatása.
10.§
(1) A Nemzeti Bajnokságban szerepl labdarúgócsapat 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti
támogatása.
(2) Egyesületen kívüli versenyz k nemzetközi versenyeken való részvételéhez támogatás nyújtása.
(3) Az önkormányzat és a város partnervárosaival, testvérvárosaival közösen szervezett sport
rendezvények és az azokon való részvétel megszervezése.
(4) A helyi sportegyesület nemzetközi sportkapcsolatainak b vítése.
(5) Az önkormányzat a településen zajló nemzeti és nemzetközi sport népszer sítésében,
reklámtevékenységben közrem ködik.
A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos helyi hatósági feladatok
11.§
(1) A város közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó el írásai szerint lehet sportrendezvényt
szervezni. A sportrendezvényért a szervez felel.
(2) Az önkormányzat jegyz je a közterületeken szervezett sportrendezvény megtartását megtilthatja,
ha az a védett természeti értékeket veszélyeztetné.
(3) A szervez a szükséges hatósági engedélyek birtokában és az igénybe vett terület kezel jének
hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényt.
(4) Közterületeken rendezvények a Közterület használat rendjér l és annak engedélyezésével
kapcsolatos eljárásról szóló 4/1995.(IV.25.). számú rendeletben foglaltaknak megfelel en
szervezhet k és megtartásukhoz az önkormányzat el zetes hozzájárulása szükséges.
12.§
(1) A közterületen és az önkormányzati tulajdonban lév sportlétesítményekben elhelyezett
sporteszközök és létesítmények esetében biztosítást kell kötni, hogy az önkormányzattal szembeni
esetleges kárigények kielégíthet ek legyenek.
(2) Az önkormányzat vagy az önkormányzati intézmények tulajdonában, illetve kezelésében lév
sportlétesítmények, sporteszközök üzemeltet je köteles a sportlétesítményeket, eszközöket
rendeltetésszer állapotban tartani és azok használatával kapcsolatban biztosítást kötni.
(3) A haszonkölcsönbe, használatba adott sportlétesítmények esetében a kedvezményezett szervezet
kötelezettsége a biztosítás.
(4) A haszonkölcsönbe, eseti vagy tartós használatba átadott önkormányzati tulajdonú
sportlétesítményekre vonatkozóan a vagyonbiztosításról a szerz désben rendelkezni kell.
13.§
A képvisel -testület - az önkormányzat sportcélú támogatásának mértékéig - a támogatott jogi vagy
magán személyt l évenkénti gazdasági-pénzügyi beszámolót kér és azt az önkormányzat Pénzügyi
Bizottsága közrem ködésével, ellen rizteti.
Vegyes rendelkezések
14.§

(1) Az önkormányzat a város sportéletének fejlesztését el segít magán és jogi személyeket, a
sikeres sportolókat és sportszervez ket kitüntetésben részesítheti.
(2) A városhoz köt
területi, országos és nemzetközi sikereket elért sportolóknak a
sportversenyek, intézmények, közterületek elnevezésekor méltó emléket állíthat .
15.§
Az önkormányzat által sport célú támogatásban részesültek kötelesek a sporttörvény és e rendelet
el írásai, valamint az önkormányzattal kötött megállapodás szerint tevékenykedni, a jogi el írások
vagy a vállalt kötelezettségek megszegése a támogatások megvonásával illetve az önkormányzattal
kötött szerz dés felmondásával járhat.
Záró rendelkezések
16.§
Ezen rendelet 2003 május 1. napján lép hatályba, kihirdetésér l a jegyz gondoskodik.

Bédy István
polgármester

dr. Farkas Tibor
jegyz

Kihirdetve:
Harkány, 2003. április 30.

Dr. Farkas Tibor
jegyz

