Mogyorósbánya Község Önkormán yzat 7 12009.
A község Sportjáról

(lV.1 6.)

sz. KT. rendeIete

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,továbbá a
sportról szóló 2004. évi l. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja
:

í.§
A rendelet célja

A

rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Mogyorósbánya Község
Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához
szükséges feltétel-rendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt
összegek feIhasználásá nak.
2.§
A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén önként vállalt
feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására.

A rendelet hatálya kiterjed minden, Mogyorósbánya közigazgatási területén működő,
hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségűsportszervezetre,
valamint a Tát-Mogyorósbánya lsko]a- és Óvodafenntartó Társulás oktatási és nevelési
tagintézményeire,iskolai sportkörre és olyan gazdasági társaságokra, amelyek
(2)

működése során e rendelet alapján támogatásban részesül.

3.§
Az

(1)

Az

Ö n ko r

mány zat s po rtta l ka pcso l atos fe tadata

i

Önkormányzat önként vállalt feladata illetékességi területén

sporttevékenységtámogatása.

a

községi

(2) Ennek formái különösen:

a) a sport

hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció

meghatározása és megvalósítása,

b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való

együttműködés,

c) a tulajdonában lévő sportpálya fenntartása, működtetése,

d) az

Tát-Mogyorósbánya lntézményfenntartó társulás tagiskolai, tagóvodai

spo rttevéke nység fe ltéte lei n ek megte remtése.

(3)

Az Önkormányzataz (1)bekezdés szerinti feladatok keretében illetékességiterületén

a
(2) bekezdésben foglaltak me]lett -lehetőségei szerint - biztosítja az Tát-Mogyorósbánya
lskolafenntartó társulás tagiskolai sportkörök múködésénekfeltételeit is.

(4) Az Önkormányzat feladatai illetékességiterületén a sport hosszú távú fejlesztési
céljaira figyelemmel a következők:
a) a tulajdonában álló sportpálya, iskolai sportudvar fejlesztése,

b) a

külön jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján

új

sportlétesítményeképítése,
c) a szabadidősport feltételeinek fejlesztése,
d) a diáksport, az utánpőtlás-nevelés, a családok sportjának, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők sportjának, illetve a nagyarányú részvétellel
zaj ló sportrendezvények lebonyolításának seg ítése,
e) az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenységfeltételeinek elősegítése,
f) a nemzetiés a nemzetközisport népszerűsítése.

Az Önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben foglalt önként vállalt feladatai mellett
illetékességiterületén a helyi sporttevékenységet elsősorban a következő módon

(5)

biztosítja:
a) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatásával,

c) az

Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú KistérségiTársulás sportrendezvények,
sportesemények szervezésének segítésével,
d) a szakszövetség területi szervei működésének segítésével,
0 közreműködés a szakszövetségekkel együttműködve az egészséges életmóddal
összefü

gg

ő fe

lvi

lágos ító, p revenciós tevéke nység be n,

4.§
A sporttámogatás felosztási területei
(1) A Képviselő-testület a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden évben
a költségvetési rendeletében az alábbi három terület szerint határozhatja meg:
a) gyermek- és if,úsági sport, utánpótlás-nevelés támogatása,
b) sportszervezetek működésének támogatása,

c) sportesemények, sportrendezvények támogatása, kiemelkedő
elismerése.

sportteljesítmények

(2) Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegből sportszeryezetek,
sportrendezvény szervezők:
- az (1) bekezdésben meghatározott feladatokra kérelem útján, képviselő-testületi döntés
alapján nyerhetnek el támogatást.
(3)

A kérelemnek tartalmaznia

kell:

a) működési célútámoqatási kérelemnél:
aa) a kérelmezó pontos megnevezését,képviselőjének nevét, címét,
ab) a kért támogatás célját, összegét,

ac)

a

szervezet taglétszámát, korosztályonkénti névsorát, a szakszövetség által

kibocsátott versenyzői engedélyek fénymásolatát,
ad) a sporttevékenység pontos helyét, idejét,
ae) az elért eredményeket és szakmai célokat,

af) a tárgyév tervezett költségvetését, szakmai céljait, eseménynaptárát,

ag) a szervezet jogerős bírósági végzésénekfénymásolatát, bankszámlaszám
igazolását, adóval kapcsolatos nyilatkozatát.

b)

való részvétellel
kapcsolatosan:
ba) a kérelmező pontos megnevezését,képviselőjének nevét, címét,
bb) a rendezvény időpontját, helyszínét,
bc) a rendezvény költségvetés-tervezetét, a kért támogatás összegét,
bd) a rendezvényen résztvevők várható létszámát,
be) a rendezvény, esemény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős személy és
szervezet nevét, címét,
bf) a felelős szervezet nyiIvántartásának jogerős bírósági határozata fénymásolatát,
bankszámlaszám igazolását, adóval kapcsolatos nyilatkozatát.
(4) A (3) bekezdés b) bekezdése nem vonatkozik az Esztergom-Nyergesújfelu Többcélú
Kistérségi Társu lás által szervezet sportesemények, rendezvények.
rendezvény-támoqatási kérelemmel vaqy rendezvényen

5.§
A sportszervezetek támogatása
(1)

Az Önkormányzat a támogatott sportszervezettel támogatási szerződést köt.

támogatott sportszervezet a támogatást kizárólag
^
kiadásokra használhatja fel.
meghatározott

(2)

a támogatási

szerződésben

6.§
A sportesemények és rendezvények támogatása
(1) Az Önkormányzat támogatja a községben hagyományosan megrendezésre kerülő
községi, térségi,országos, nemzetközi sporteseményeket.

7.§

zárő rendelkezések
Ez a rendelet 2009, április 16-án lép hatályba.

),1o'fl,

Havrancsik Tibotr
Polgármester

