Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2009. (IV.1.) rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól,
a helyi testnevelés és sport támogatásáról
Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének - az önkormányzat testnevelés és
sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport támogatásáról, az Alkotmánnyal, a közoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvénnyel (továbbiakban közoktatási törvény), az Európai Sport
Chartával összhangban, a sportról szóló 2004. évi I.. törvény (továbbiakban sporttörvény) 55. § (6)
bekezdésében
kapott
felhatalmazás
alapján
a
következő
rendeletet
alkotja:

I. rész
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. §
Zalaháshágy Község Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat) a testnevelés és sport
tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén
lakók jogát a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D § - ában emberi alapjogként rögzített rendszeres
testedzéshez. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a település polgárai e
jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák.
A testnevelés és sport az önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett humánszolgáltatási
rendszer része, annak a többi alrendszerrel egyenrangú eleme. Az önkormányzat a sport fejlesztésének
és támogatásának hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az
egészségügy, a szociális, a településfejlesztési, környezetvédelmi és más szabadidős ágazatokat és
biztosítja a sport kiemelt jelentőségét a település életében.
Zalaháshágy Község Önkormányzata a testnevelés és sportélet feltételeit úgy működteti, hogy értékei
és előnyei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi
állapotának megőrzéséhez illetve javításához továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
A testnevelés és sport egyes területei - az óvodai és iskolai testnevelés, diáksport, tömegsport a
versenysport, a lakossági szabadidősport, a fogyatékosok sportja - egymással összefüggő, egymással
kölcsönhatásban álló egészet képeznek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására.
2. §
A testnevelés és sporttevékenység gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, e
rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy
társadalmi
származás,
vagyoni,
születési
vagy
egyéb
különbségtétel
nélkül.
A rendelet hatálya
3. §
E rendelet hatálya kiterjed
a. a helyi testnevelési és sporttevékenység megvalósulásában részt vevő, az önkormányzat
közigazgatási területén lakó állampolgárokra

b. az önkormányzat által fenntartott és működtetett, sportlétesítményekre
c. az önkormányzattal együttműködő testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre
d. az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre
e. az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekre
f.

a Képviselő-testületre és szerveire.

II. rész
Az önkormányzat sport feladatai
4. §
Az önkormányzat a törvényekkel összhangban a helyi sporttevékenység támogatása során hangsúlyos
feladatának tekinti:


























a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra,
az egészséges, életmód iránti állampolgári igény felkeltését az egészségmegőrzés
fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást továbbá a szabadidősport helyi
feltételeinek javítását
a települési sportélet személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztését
a sportlétesítmény több sportág befogadására alkalmassá tételét
a település által fenntartott közoktatási intézményekben tanulók számára sportversenyek
rendezését
az amatőr versenysport támogatását, a hagyományoknak megfelelő eredményesség
érdekében
a fogyatékosok sportjának támogatását, lehetőségeinek fejlesztését, sportlétesítmény
akadálymentesítését
a tulajdonát képező sportlétesítmények, működtetését, fenntartását
a gondoskodást a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről
a hátrányos helyzetűek, a fizikailag vagy szellemileg fogyatékosok számára is a
sportintézmények, sportlétesítmények használatának biztosítását
a célkitűzéseivel összhangban a településben tevékenykedő testneveléssel és sporttal
foglalkozó szervezetek támogatását
közösségi sportéletének segítését
a szabadidő sportcélú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítását
a természetjárás, mint a szabadidő eltöltésének egyik legáltalánosabban űzhető
tevékenységének fejlesztését, a szükséges feltételek biztosítását
testvér települési sportkapcsolatok ápolását



egyéb, sportot segítő lehetőségek biztosítását

III. rész
Az önkormányzat sport feladatellátásának struktúrája és intézményei
5. §
Az önkormányzat a testnevelés és sport feladatai ellátása érdekében sportlétesítményt tart fenn,
sportegyesületet működtet és sportszervezeteket támogat.
6. §
1. Az önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátásába az 5. §-ban megjelölteken kívül megállapodás
alapján az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a) az önkormányzat nem testnevelés és sport alapfeladatú intézményeit
b) az önkormányzat közigazgatási területén működő társadalmi szervezeteket
c) az önkormányzat közigazgatási területén bejegyzett sport tevékenységi körű vállalkozásokat,
gazdasági társaságokat
2.
Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek, létesítményeknek és szervezeteknek a
testnevelés és sport feladatellátásába való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények,
sportlétesítmények és szervezetek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet,
együttműködési megállapodás alapján.
Az önkormányzat sportintézményei, sportlétesítményei, szervezetei
7. §
1. Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményt tartja fenn és működteti:
Önkormányzati Sporttelep 8997 Zalaháshágy hrsz.: 039
8. §
1. A településen a sportfeladatok szervezésének és koordinálásnak segítő civil szervezte:
Zalaháshágyi Sportegyesület.

IV.

rész

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése
9. §
A jogszabályok és a jelen rendelet által meghatározott sport feladatokkal kapcsolatos fenntartói,
felügyeleti jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.
10. §
Az önkormányzat civil sportszervezetének szakmai ellenőrzését a képviselő-testületi ülésen elfogadott
éves beszámoló elfogadása alapján látja el.

V. rész
A sporttevékenység finanszírozása
12. §
Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében non profit szervezetek számára átadott működési
célú pénzeszköz átadással biztosítja a fenntartáshoz szükséges pénzeszközöket a létesítmény saját
bevételein túl.
Az önkormányzat tulajdonában lévő - a 7. § - ban megjelölt - sportlétesítmény az önkormányzati
törzsvagyon részét képezi, az nem idegeníthető el.
13. §
Az önkormányzat a települési székhelyű illetve a településben sporttevékenységet kifejtő
sportszervezetek
támogatását
pályázat
útján
segíti.
14. §
A 6. §-ban felsorolt intézményeket, létesítményeket és szervezeteket a vállalt sportfeladatok arányában
az önkormányzat a pályázati rendszeren kívül is részesítheti pénzügyi támogatásban.

VI.

rész

Záró rendelkezések
15. §
1. A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
2. A rendeletben használt fogalmak értelmezése során alkalmazni kell a sporttörvény, a
közoktatási törvény és az önkormányzati törvény meghatározásait.
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