Úrkút község Önkormányzat
Képviselőtestületének
6/2009. (IV.6.) rendelete
A sportról
Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestület a Sportról szóló 2004. évi I. törvény
(továbbiakban: Stv.) 55. §. (1-6) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet
(továbbiakban: Rendelet) alkotja.
I.
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §.
A Rendelet célja,hogy megalapozza és megalkossa Úrkút Község Önkormányzat sport
koncepciójának megvalósításához szükséges feltételeket s meghatározza a hatáskörébe
tartozó sport tevékenység finanszírozásának módját, figyelembe véve a sport
társadalmilag is hasznos céljainak előtérbe helyezését, a kormány hosszú távú sportstratégiáját, a szervezett formában működő sporttevékenység gyakorlásának jogszabályi
feltételeit.
A rendelet hatálya
2. §.
A Rendelet hatálya kiterjed:
a.) az önkormányzat Képviselőtestületére és szerveire, az Önkormányzat által
fenntartott és működtetett sportlétesítményekre,
b.) nem testnevelési és sport alapfeladatú önkormányzati költségvetési szervekre
(továbbiakban: Intézmények)
c.) az Önkormányzattal együttműködő helyi sporttal foglalkozó szervezetekre
(továbbiakban: Sportszervezetek)
II.
Az önkormányzat sportfeladatok ellátásának alapelvei
Az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos kötelező feladatai
3. §.
Az Önkormányzat a hatályos jogszabályokkal összhangban a helyi sporttevékenység
támogatása során kiemelt feladatának tekinti:
a) Sportszervezetekkel való együttműködést,
b.) a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartását, működtetését,
c.)a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben a testnevelési,
sportolási lehetőségek feltételeinek biztosítását,
d.) a meglévő sportlétesítmények fejlesztését pályázati források kiaknázásával,

h.) a sport, szabadidősport népszerűsítését támogató rendezvények, versenyek
lebonyolításának támogatását.
Az Önkormányzati sport feladatok ellátásának szervezeti keretei
4. §.
(1) Az Önkormányzat a testnevelési és sport feladatok ellátása érdekében a település
lehetőségeihez mérten, az anyagi kondícióknak megfelelően támogatja a
Sportszervezeteket. A Sportszervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatát
illetően megállapodást köt.
(2) Az önkormányzat sportlétesítményeinek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
III.
A sporttevékenység finanszírozása, az Önkormányzat sport támogatási rendszere
5. §.
(1) A Képviselőtestület a Rendelet 3. §.-ában meghatározott sport feladatok ellátására
lehetőségeinek figyelembevételével, évente a költségvetési rendeletében meghatározottak
szerint nyújt támogatást.
(2) A költségvetési rendeletében meghatározott összeget az alábbi formában biztosítja:
a.) a Képviselőtestület az Intézmények részére az adott éves költségvetésben a
megfelelő szakfeladaton határozza meg
aa) az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben a
testnevelésre, a mindennapi testedzésre fordítható pénzeszközöket,
ab) az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez,
állagmegóvásához, fejlesztéséhez szükséges fedezetet,
b.) a Képviselőtestület a Rendelet 4. §. (1) bekezdése szerinti Sportszervezetek
létesítmény fenntartási feladatait az önkormányzat adott évi költségvetésében
biztosított keretek között, külön megállapodás szerint támogathatja,

IV.
Vegyes rendelkezések
6. §.
(1) Az Önkormányzat által támogatott Sportszervezetek kötelesek a Stv. Előírásai, az
Önkormányzattal kötött megállapodás szerint tevékenykedni, a törvényi előírások vagy vállalt
kötelezettségek megszűnése a támogatások megvonásával, illetve az Önkormányzattal kötött
megállapodás felmondásával járhat.
(2) Támogatásban 1 évig nem részesülhet az a Sportszervezet, aki a korábban kapott

pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott
összeget nem rendeltetésszerűen használta fel.
V.
Záró rendelkezések
7. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Rieger Tibor
Polgármester

Rostási Mária
jegyző

Kihirdetve: 2009. április 6
Rostási Mária
Jegyző

1. számú melléklet a 6./2009.(IV.6) ÖkKt rendelethez
Az önkormányzat intézményei és sportlétesítményei
Az intézmény, sportlétesítmény neve
Napközi Otthonos Óvoda 8409 Úrkút, Mester
u.1
Napközi otthonos Óvoda 8409 Úrkút, Május
1 tér 3.
Hauser Lajos Általános Iskola 8409 Úrkút,
Rákóczi u. 42.
Sportcsarnok 8409 Úrkút, Rákóczi u. 43.
Labdarúgó pálya 8409 Úrkút, Hősök u…..
Polgármesteri Hivatal feletti Aszfaltos pálya
8409 Úrkút,

Tornaszoba: 1 db

többfunkciós pálya
Lelátó
Öltözők, fürdők, wc-k
Labdarúgópálya: l db kézilabda pálya
Gyakorló pálya: 1 db
Öltözők, fürdők, wc-k
Kézi-kislabdapálya l db
Atlétikapálya

