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Balatonendréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990 évi LXV törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
eleget téve a sportról szóló 2002. évi CXLV. Törvény 61. § (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségének, a sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatairól és kötelességeiről,
valamint a költségvetésből sportra fordítható pénzeszközökről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra
és az önkormányzat intézményeire.

Kötelező települési sportfeladatok
2.§
(1) A képviselő-testület a helyi adottságok figyelembevételével – a mindenkori
lehetőségeknek megfelelően – támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket.
(2) A választási ciklusra szóló gazdasági koncepcióban középtávú feladatokat – helyi
sportkoncepciót – határoz meg és minden rendelkezésre álló eszközzel törekszik annak
megvalósítására.
(3)Együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi a községi sportegyesülettel,
amelyben rögzítik a közösen elérendő célokat és a megvalósítandó feladatokat.
(4) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények használatára a sporttal foglalkozó
szervezetekkel bérleti szerződést köt. A bérleti szerződés megkötésének jogát a sportpálya és
a közösségi ház létesítményei tekintetében a polgármesterre, míg az iskolai
sportlétesítményeket illetően az iskolaigazgatóra, az óvoda esetén a vezető óvónőre ruházza.
A bérleti szerződés időtartama csak eseti jellegű, vagy az önkormányzati ciklusra – legfeljebb
négy évre –szóló lehet.

(5) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez,
állagmegóvásához, illetőleg fejlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat – a
hivatal és intézmények – éves költségvetésében biztosítja.
(6) Anyagi támogatás nyújtásával elősegíti a község tömegsport rendezvényeinek szervezését
és lebonyolítását.
(7) Az önkormányzat támogatja az iskolai sportszakköri tevékenységet, valamint a
diáksportot.
(8) Szervezi és koordináló tevékenységével szorgalmazza a községi sporttevékenység
szponzorálását a helyi szervezetek és vállalkozók körében.

A sport önkormányzati támogatása

3.§
(1) A képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg, hogy milyen
összegű pénzügyi támogatást nyújt a községi sportegyesület működéséhez.
(2) A támogatást a polgármester negyedévente utaltatja át, ha a sportegyesület:
 rendeltetésszerűen gazdálkodik,
 az előző évben kapott támogatás felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

4.§
(1) A képviselő-testület a tömegsport rendezvények lebonyolításához – a szervezők igénylése
alapján, lehetőségeihez mérten – az éves költségvetési előirányzatai terhére támogatást nyújt.
(2) A támogatási kérelmet legkésőbb a rendezvényt megelőző havi testületi ülésen kell
előterjeszteni.

5.§
A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott feladatai ellátására az éves költségvetési
rendeleétben meghatározott működési kiadások főösszegének 0.5%-át fordítja.

Önként vállalt sportfeladatok
6.§
A község lakosságának igénye szerint közreműködik, illetőleg önállóan szervezhet helyi,
vagy helyközi bajnokságokat, amatőr versenyeket, vetélkedőket a polgármesteri hivatal,
illetve intézményei útján.

Záró rendelkezések
7.§
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonendréd, 2002. október 4.
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Záradék:
E rendelet 2002. X.11. kihirdetve!
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