
                         CSÁNY Község Önkormányzata Képviselőtestületének    

 

                                           22/2004 (IV.27.)  rendelete 

                           

                                                     A SPORTRÓL 

 

Csány Község Önkormányzata Képviselőtestülete a sportról szóló 2000 évi CXLV. Tv. 61. §. 

(4) bekezdése felhatalmazása alapján – a kötelező és az önként vállalt önkormányzati 

sportfeladatok ellátása érdekében – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

                                                             I. 

 

                                          Általános rendelkezések 

 

1. §. 

 

A rendelet célja, hogy megalapozza Csány Község Önkormányzata sportkoncepciójának 

megvalósításához szükséges feltételrendszert és meghatározza a helyi sporttevékenység 

finanszírozásának módját. 

 

2. §. 

 

 

A rendelet hatálya kiterjed: 

 

- az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben  

résztvevő magánszemélyekre, 

 

- az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre, testnevelési és  

sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre (intézményekre) 

 

- a képviselőtestületre és szerveire, valamint a Polgármesteri Hivatalra. 

 

 

                                                             II. 

 

                            AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAI 

 

3. §. 

 

 

Az önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az önkormányzat községi 

sportkoncepciója tartalmazza részletesen 

 

 

 

 

 

 

 



                     AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ SPORTTEVÉKENYSÉGGEL 

                                  KAPCSOLATOS RÉSZLETES FELADATAI 

                             A KÖZSÉGI SPORTKONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA 

 

 

4. §. 

 

 

Az önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és 

önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít: 

 

- a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására 

- meglevő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítására 

- a tradicionális és lakossági igényű sportágak stabil és eredményes működésének 

segítésére 

 

                       

                  A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés 

 

5. §. 

 

 

(1) Az önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban –  

mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi 

szervezeteket. 

 

(2) Az általa fenntartott sportlétesítmények használatát biztosítja a vagyonrendelet speciális  

szabályai szerint. 

A sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel létesítmények 

tartós és rendszeres használatának feltételeit illetően megállapodásokat köt. 

 

 

           Az önkormányzat tulajdonában álló létesítmények fenntartása, működtetése 

 

6. §. 

 

Az önkormányzat a tulajdonában levő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához, 

szükséges fedezetet éves költségvetésében biztosítja. 

 

                      Az önkormányzat iskolai sporttevékenységének megteremtése 

 

7. §. 

 

 

(1) Az önkormányzat az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi  

feltételek biztosításáról az Általános Iskolán keresztül gondoskodik. 

 

(2) Az oktatási intézmény testnevelési alapfeladatai ellátásán túl részt vesz a település  

sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és ifjúság 

különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait. 



Az oktatási intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő 

sportszervezetei együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor. 

 

                           Az önkormányzat önként vállalt sportfeladatai 

              Az önkormányzati tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése 

 

8. §. 

 

 

(1) Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának megfelelően dönt a sportlétesítményei  

fejlesztéséről a mindenkori éves költségvetésben. 

 

 

                           Szabadidős- sport feltételeinek fejlesztése 

 

9. §.  

 

 

Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai erőnlét fokozása, az egészséges, mozgásban 

gazdag életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a szabadidősport 

feltételeinek fejlesztésében meglévő intézményeinek igénybevételével is: 

 

- sportpálya, sportöltöző 

- általános iskola tornaterme, felszerelése 

 

A gyermek- és ifjusági sport – az utánpótlás-nevelés, a családok sportjának 

  a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának,  

                 illetve a nagyobb részvétellel zajló sportrendezvények  

                                           lebonyolításának segítése 

               

10. §. 

 

 

A gyermek és ifjusági sportot, az utánpótlás-nevelést, a családok sportját, a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportját, illetve a nagyobb részvétellel zajló 

sportrendezvények lebonyolítását az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja. 

 

Ennek keretében vállalja: 

 

a.) szabadtéri sportlétesítmények (szabvány szerinti) fenntartását, fejlesztését, 

b.) esetleg úszás oktatás támogatását 

 

                                                            III. 

 

                    Az önkormányzat sportintézményei és létesítményei 

                           

                                                           11. §. 

 

- Tornaterem (Általános Iskola tornaterme) 

- Füves  futball- és salakos  kézilabdapálya (Általános Iskola használatában is) 



 

                                                           

                                                                   IV. 

 

                                         Sporttevékenység irányítása 

 

12. §. 

 
 

Külön – az ide vonatkozó jogszabályokban – és e rendeletben meghatározott sport 

feladatokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 

 

 

                                                               V. 

 

                                       A sporttevékenység finanszírozása 

            

13. §. 

 

(1) Az oktatási intézményben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi 

feltételeit az önkormányzat az intézményi költségvetésben lehetőségei szerint biztosítja. 

 

(2) Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt az önkormányzat  

képviselőtestülete – az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek 

tájékoztatása alapján – a következő évi tervei ismeretében alakítja ki a költségvetés 

sporttámogatási koncepcióját. 

Az önkormányzat az éves költségvetési beszámolója előtt a támogatott szervezetektől 

tájékoztatót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási munkájukról. 

 

(3) Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési rendeletben 

dönt. 

E döntés szerint az éves költségvetés működési kiadásainak legalább 2 ezrelékét 

sporttámogatásra kell fordítani. 

A támogatás forrásai a költségvetési törvény alapján az állam által biztosított normatív 

támogatás, valamint az önkormányzat saját bevétele. 

 

                                                     VI. 

 

          A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos helyi államigazgatási 

                                                      feladatok 

        

14. §. 

 

A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet 

sportrendezvényt szervezni, a sportrendezvényért a szervező felel. 

 

(1) Az önkormányzati tulajdonban levő sportlétesítményekben, a közterületeken és az 

önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek az 

önkormányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van. 



A szervező a jogszabályokban foglalt engedélyek birtokában és az igénybe vett terület 

kezelőjének hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket. 

 

(2) Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek megfelelően   

szervezhetők és megtartásukhoz az önkormányzat (képviseletében eljáró polgármester) 

előzetes tulajdonosi hozzájárulása és közterület-használati megállapodás szükséges. 

 

(3) Az önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzati intézmények tulajdonában, illetve    

     kezelésében lévő sportlétesítmények, eszközök üzemeltetője köteles a    sportlétesít- 

     ményeket, eszközöket rendeltetésszerű állapotban tartani. 

 

                                                            VII. 

 

                                            Vegyes rendelkezések 

 

15. § 

 

(1) Az önkormányzat a település sportéletének fejlesztését elősegítő magán- és jogi 

      személyeket, a sikeres sportolókat és sportszervezeteket a vonatkozó rendelet szerint  

      kitüntetésben részesítheti.  

   

16. § 

 

 

Az önkormányzati sportcélú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai és az 

önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni: a törvényi előírások vagy a 

vállalt kötelezettségeik megszegése a támogatások megvonásával, illetve az önkormányzattal 

kötött szerződések felmondásával járhat. 

A megállapodások megkötésére a 2004 évi költségvetés elfogadását követő két hónapon 

beleül kerül sor. 

 

17. §. 

 

A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a 

Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak megfelelően. 

 

 

 

 Csány, 2004. április 27. 

 

 

 

                  Morvai István                                                   Dr. Balázs László 

                 Polgármester                                                             jegyző 

 

          

 

   


