
Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete  
 

a sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatainak és kötelezettségeinek, a 
költségvetésből a sportra fordítható összeg meghatározására 

 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése felhatalmazása alapján a 
sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatainak és kötelezettségeinek, a 
költségvetésből a sportra fordítható összeg meghatározására az alábbiakat rendeli el:  
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott intézményekre, 

azok szolgáltatásaira.  
 

a) az öntevékeny sportközösségekre, azok fenntartóira, működtetőire, a 
sport célú civil szervezetekre, 

b) a támogatott intézményekre, vállalkozásokra, társulatokra, egyéb 
szervezetekre, azok fenntartóira, valamint mindazokra, akik ellátják e 
rendeletben szabályozott feladatokat,  

c) az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi 
sporttevékenységben résztvevő magánszemélyekre, 

d)  a képviselő-testületre és szerveire, valamint a polgármesteri hivatalra. 
 

2. A rendelet kiemelt céljai, sporttal kapcsolatos feladatai 
 

2. § 
 
(1) Az önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az önkormányzat 

középtávú sportkoncepciója tartalmazza. 
 
(2) A kötelező alapfeladatokon túl, az önkormányzat az alábbi feladatokat vállalja: 
 

a) Sportlétesítmények fejlesztése, építése. 
b) A nevelési és oktatási intézmények sportlétesítményeinek, 

felszereléseinek fejlesztése, az oktatási és diáksport feltételeinek 
megfelelő biztosítása. 

c) A szabadidősport feltételeinek fejlesztése, a napi mozgást biztosító 
játszóterek biztosítása. 

d) A gyermek, ifjúsági sport, utánpótlás nevelés, tömegsport 
rendezvényeinek segítése támogatása. A sporttal foglalkozó általános 
iskola, óvoda és helyi rendezvények, bajnokságok támogatása. 



Önszerveződő sportegyesületek támogatása; rendszeres és pályázati úton 
való támogatások. 

f) Sporttal foglalkozó szakemberek támogatása. Eredményes sportolók, 
egyesületek kiemelt támogatása, tehetséggondozás.  

h) Helyi kitüntetések, díjak alapítása (Év sportolója). 
 

3. A sportfeladatok ellátásának szervezeti keretei 
 

3. § 
 

Az önkormányzati rendeletben meghatározott sportfeladatok ellátása érdekében a 
képviselő- testület a költségvetési rendeletében biztosítja a sportlétesítmények 
működtetői számára a működési feltételeket.  

 
4. Az önkormányzat sport feladatainak finanszírozási formái 

 
4. § 

 
(1) Monostorpályi Község Önkormányzata az e rendeletben meghatározott 

sportfeladatainak ellátásában az éves költségvetési rendeletében biztosítja a 
szükséges pénzeszközöket. 

 
(2) Az évközi új, sporttal kapcsolatos feladatok belépése esetén az ellátáshoz 

szükséges összeget az (1) bekezdésben foglaltakon túl a képviselő-testület 
költségvetési rendeletében biztosítja.  

 
(3) Az e rendeletben felsorolt sport feladatok ellátásában részt vállalókat az 

önkormányzat alaptámogatásban és alkalmankénti pénzügyi támogatásban 
részesítheti, valamint mind az intézményi mind a versenysport támogatására 
pályázati úton biztosít pénzügyi forrást. Az így felhasználható pénzösszeget a 
költségvetésben elkülönítve, az Ifjúsági és Sportbizottság hatáskörébe helyezi. 

 
5. A helyi sportszakember ellátásról 

 
5. § 

 
A képviselő-testület támogatja a rendeletben meghatározott költségvetésből 
finanszírozott sportfeladatok ellátásához szükséges – jogszabályokban meghatározott 
képzettségű – vezetők és szakemberek foglalkoztatásának támogatását.  
 

6. Az együttműködésről 
 

6. § 
 
Az e rendeletben meghatározott sportfeladatok megvalósítása érdekében a képviselő-
testület együttműködik:  



 
a) a sportágazat megyei és országos szerveivel, 
b) a sporttal foglalkozó helyi nevelési-oktatási intézményekkel, azok fenntartóival, 
c) a községban működő sporttevékenységet folytató, sportszervező egyesületekkel, 

körökkel, bizottságokkal, a fogyatékosok sportját segítő szervezetekkel, a 
sporthoz közelálló magánszemélyekkel és támogatókkal.  

 
7. Záró rendelkezés 

 
7. § 

 
Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 
Szabó József         Juhász Péter  
polgármester              jegyző  
 
 
A rendeletet 2011. március …napján kihirdettem.  
 
 
 
          Juhász Péter  
               jegyző   
 


