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Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
14/2004.(IX.01.) r e n d e l e t e 
a helyi sportélet támogatásáról 

  

Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: önkormányzat) elismerve 
a sport kiemelkedı szerepét a lakosság testi-lelki egészségmegırzésében, 
személyiségformálásában, az egészséges életmódra nevelésben, a közösségi magatartás 
kialakításában, a sportról szóló többször módosított 2004. évi I. törvény 55 § (6) 
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

Általános rendelkezések, alapelvek 

1. § 

Az önkormányzat a helyi sporttal kapcsolatos feladatai ellátása során arra törekszik, hogy 
megırizze a város sporttörténeti hagyományait, értékeit, biztosítsa a helyi társadalom sport 
iránti igényének kielégítését. A helyi sport célkitőzéseit és feladatait hosszú távú 
sportkoncepcióban fogalmazta meg. 

2. § 

Az önkormányzat a helyi sport céljainak megvalósításában alapelvként határozza meg: 

a) az iskolai testnevelés és a sport átfogó rendszerének támogatását annak érdekében, hogy a 
sport értékei a lakosság valamennyi korosztályánál minél szélesebb körben érvényesüljenek, 

b) a sport erkölcsi és etikai alapjának megóvását, 

c) a sport, a testmozgás iránti lakossági igény felkeltését, teljesebbé tételét. 

A rendelet hatálya 

3. § 

A rendelet hatálya Szécsény város közigazgatási területén belül kiterjed: 

a) a helyi sportélet megvalósításában résztvevı sportszervezetekre és sporttevékenységet 
folytató, illetve végzı egyéb szervezetekre, szervezıdésekre, 

b) a képviselı-testületre és szerveire (szakbizottság, hivatal, polgármester) 

c) az önkormányzat tulajdonát képezı sportlétesítményekre és azokat mőködtetı társadalmi és 
civil szervezetekre, vállalkozásokra, illetve magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel a 
sportfeladatok ellátására az önkormányzat megállapodást kötött.  

 



 

Az önkormányzat sportfeladatai 

4. § 

Szécsény Városi Önkormányzat a sportról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban a helyi 
sportélet mőködtetése és fejlesztése érdekében hangsúlyos feladatának tekinti: 

a) az egészséges, mozgás gazdag életmód iránti igény felkeltését, az azzal kapcsolatos 
felvilágosító tevékenységet 

b) a helyi szabadidısport, a gyermek és ifjúsági sport feltételeknek javítását, valamint a 
tömeges részvétellel zajló sporttevékenységek lebonyolításának támogatását, 

c) a sportélet alapjait képezı óvodai, iskolai testnevelés és sporttevékenység személyi, tárgyi 
feltételeinek biztosítását, 

d) az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos sporttevékenység támogatását, 

e) a tulajdonában lévı sportlétesítmények sportszakmai igényeknek megfelelı mőködtetését, 
karbantartását, a település közterületeinek a szabadidı kulturális eltöltésére való alkalmassá 
tételét, 

f) a település polgárai számára a szabadidısport, a gyermek- és ifjúsági sport, a nık és 
családok sportjának segítését, támogatását, 

g) a sportkoncepcióban megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a sporttal foglalkozó 
helyi szervezetekkel, sportszakemberekkel szoros együttmőködést, munkájuk segítését, 

5. § 

(1) Szécsény Városi Önkormányzat a sporttörvényben elıírt és a középtávú 
sportkoncepcióban is megfogalmazott helyi sportfeladatait a képviselı-testület szakbizottsága 
irányításával a Polgármesteri Hivatal, a sportlétesítményeket (tornatermeket) üzemeltetı 
intézmények útján látja el. 

(2) A Polgármesteri Hivatal érintett ügyintézıje feladatellátása során együttmőködik a 
gyermek- és ifjúsági sporttevékenységben résztvevı közoktatási intézmények vezetıivel, 
szaktanáraival, valamint a város sportéletében szerepet vállaló sportegyesületekkel, sporttal 
foglalkozó egyéb szervezetekkel, szakemberekkel.  

A sporttevékenység finanszírozása 

6. § 

(1) Az önkormányzat a helyi sportfeladatok megvalósítását - a mindenkori költségvetési 
lehetıségének függvényében - anyagilag is támogatja. 

 



(2) Az önkormányzat éves költségvetéseiben határozza meg és különíti el a sportfeladatok 
ellátására fordítható pénzügyi keretet, amelyet közvetlenül a sportlétesítményei fenntartására, 
mőködtetésére, illetve a sporttevékenység végzésében részt vállaló szervezetek, civil 
szervezıdések, egyesületek részére kíván fordítani. 

(3) Az évenként rendelkezésére álló pénzügyi keret felhasználása, illetve a támogatásban 
részesülı szervezetek közötti szétosztása az alábbi elvek figyelembe vételével történik: 

a) a támogatás elsısorban az önkormányzat tulajdonát képezı sportlétesítmények 
mőködtetését, fenntartását, felújítását, fejlesztését kell, hogy szolgálja. 

b) segítse elı a szabadidısport, a gyermek- és ifjúsági sport feltételeinek javítását, 

c) vegye figyelembe az utánpótlás-nevelésre irányuló törekvéseket, 

d) a támogatás mértéke tükrözze a sporttevékenység eredményességét,  

(4) A támogatások odaítélésérıl és mértékérıl a Képviselı-testület dönt. A támogatás 
felhasználásáról és elszámolásáról a polgármester a támogatottal támogatási szerzıdést köt.  

(5) A támogatható költségek köre, melyet a támogatási szerzıdésekben fel kell tüntetni:   
 
 a) útiköltség, szállásköltség, 
 b) játékvezetıi díj és járulékai, 
c) nevezési díjak, játékengedéllyel összefüggı költségek, 
d) szakosztályoknál edzıi díjak. 
    

(6) A támogatás jogosultját szigorú elszámolási kötelezettség terheli, jogosult a támogatás 
felhasználásáról köteles a képviselı-testületnek beszámolni. A támogatások sportszakmai célú 
felhasználását a polgármesteri hivatal évenként ellenırizni köteles. 

Záró rendelkezések 

7. § 

Ez a rendelet a 2004. szeptember 1. napján lép hatályba. 

Szécsény, 2004. augusztus 30. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 


