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önkormányzati rendelete

a helyi sportfejlesztési koncepcióról

Vaja Város önkormányzata ahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénY i6, §-

anát 1r; bekezdéséb"r, é, u sportról szőIő 20Ó4, évi I. törvény 55. §-ának (6) bekezdésében

kapoti íelhatatmazás alapjan, azFlurőpu Sport Charta rendelkezéseivel összhangban az alábbi

rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1.§
A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak rnegfelelŐen meghatátozza az ÖnkormánYzat

sporttal kapcsolatos feladatáit és köielezettseigát, ezen belül az önkormánYzat helYi

sportfejlesxési koncepciőjanakmegvalósításához: szükséges feitételrendszert, továbbá a sPort

tá*ogátarara rendelt központi költségvetési, vallrmint önkormányzati támogatások évenkénti

elo sásanak é s felhaszn áar*rak e gysé ges alapel vek szerinti szabályait,

A rendelet hatálya

2.§

( 1 ) E rende|et hatá|y a kiterj ed

a) avajaiszékhellyel működő sportszetvezetehebeleértve ezek sportolóit is,

bj az <lnkorm ény zat fenntartásában működő közoktatási intézménYekre.

F;rte|mező rendelkezések

3.§

E rendel et alkalmazásábart
1. Sportszerv ezet: a sportegyesület és a sportvállalkozás,

2, Sportegyesület: a sportról szóló 20a4. évi I. törvényben (a továbbiakban:

Sportttiivény) megállápított eltérésekkel az egyesülési jogról szóló 1989. évi II,
t§rvény és a'polgiri T^orvénykönyvről sllóló 1959. évi IV. törvény szabálYai szerint

múktidő olyan táisadalmi szervezet, amt:lynek alaptevékenysége a sPorttevékenYség

szervezése, valamint a sporttevékenység íbltételeinek megteremtése.

3. Sportvállalkozás: az a-gazdaságí térsasáig, amelynek a cégnyilvánosságrÓl, a bírósági

cjgeljárásról és a végelúámotaúot szóló 2006. évi V. törvény alapján a cégjegYzékbe

bJjegyzettfőtevékenysége sporttevékenység, továbbá agazdasági társaság célja



spofitevékenység szetvezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése

egy vagy több sportágban.

sporttevékenység: meghatározott szatrályok szerint, a szabadidő eltöltéseként

kötetlenül vagy szervezétt formában, illstve versenyszerűen végzett testedzés vagy

szellemi sportágban kifejtett tevékenység, am9ly a fizikai erőnlét és a szellemi

telj e s ítőkép e s sé g me gtartását fej le s zté sé t szolgál'j a,

Versenysport: sporiszövetség álta| szewezett, veísenyrendszer keretében végzett

sporttevékenység.
Szabadidősport: az egészség megőrzése, fej lesztése,

szőrakozás, a feltidtilés céljából végzett rendszeres,

tevékenység.

A sportfeladatok ellátásának alapelvei

4.§

(1) A testi, lelki egészséghez való jog alapl,ető emb_eri joga minden állampolgárnak, E

jogok, nemre,'t oou, vallásra, 
"páitir.a me.ggyőződé"", nemzeti vagy társadalmi

származásra való tekintet neu<iit mindenkit megilletnek, Az önkormányzat a

testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra tÖrekszik, hogY

az Alaptörvény'XX. Cikkében emberi a.{apjogként rögzített sportolást és rendszeres

testedzést mmét szélesebb körben biztosítsa az állampolgárok számára,

(2) Az önkormányzat a testkultúra, a s;port fejlesztésének és támogatásának a

hatékonyságu 
'e. koordinációja érdeké9." . figyelembe , :"?ri .T oktatás, aZ

egészségügy, a szociális, a várósfejleszteisi, a környezetvédelmi,_a közművelődési, a

költségvetési és más ágazatokvéleáényét és javaslatait, és biztosítja a sPort integráns

,r.r.p?t és helyét a helyi kultura fejlődése:ben,

(3) Az önkorm ányzat a testnevelés és a sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a

lakosság minet szélesebb körében érvényesülj enek, hoziájárulva a lakosság egészségi

á||apotának megőrzéséhez, illetve fejlázté réh"r, javításéÚ'na továbbá a szabadidő

hasznos eitöltéséhez.
(4) Az önkorm ányzat a testnevelés és sporl részterületeinek a szabá|yozása során arra

törekszik, tiiv uróvodai és iskolai testnevelés, a diáksport, a verseny- és élsport, az

utánpótlás-rr.]rr"lé., a szabadiJősport, a fogyatékkal élŐk sPortja egYmással

összeftiggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet képezzenek, egyik fejlesztése

sem valósuljon meg a másik rovására,

(5) Az önkorm ányzat á|ta! tarnogatott sports z:,ewezete_k sportrendezvénYei egYetlen vallás,

vi|ágnézet,vagy politikaíirányzatáeilett sem lehetnek elkötelezettek. A testnevelési

és sporttevékenység szervezése és gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos

megktilonböztetés.

4.

5.

6. a szabadidő hasznos eltöltése, a

folyamatos testedzési, sportolási



5"§

Az önkorm ányzata Sporttörvény 55. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat alaPul véve a helYi

sportfeladatok ellátása és támogatása során kiemelt feladatának tekinti különösen:

a) a sport hosszú távú fejlJsztési céljainak megfelelő helyi sportfejlesztési koncepció

me ghatár ozását é s me gvaló sítását,

b) ezieí összhangban a nétyi sportszervezetekkel való együttműködést, .:

c) az egészség.űl.trrród iíaÁ alÁpolgári igény kielegítését és a szúadidősport helyi

feltételeinek j avítását,

d) a helyi sportjlet a?apj,atképező óvodai, is]<olai testnevelés és a diaksPort személYi és

targyi feltételeinek j avítását,

e) u, Űé^pőtlás-nevelés támogatását és fejlesztését,

ó u rr".r.rry_ és élsport eredményesség alapján történő támogatását,

ő a fogyatákkur atir. sportjanak támo§atásűés a sportolási feltételeinekiavítását,

h) a tulajdo nábanálló sportlétesítményik műl<ödtetését, t-enntartását és fejlesztését,

6.§

Az önkorm átyzata helyi testnevelési és sportfela;datok.ellátása érdekében:

a) kldolgozza a sport hosszú távú fijlesztési cé§ainak megfelelő helyi spoftfejlesz,tési
' 

korrcJpciót, és gondoskodik annak megvaiósításárő_|,

b) a koncepcióbán foglaltak megvaúsíÉsa érdekében együttműködik a helyi

Az önko rm ány zat sportta l kap csolatos feladatai

testnevelési és diáksport tevékenységének

közoktatási intézmények számára térítésmentes

sportszervezetekkel
c) biztosída a közoktatási intézmények

működési feltételeit,
d) a sportszewezetek, valamint a

1 éte sítményh aszná|atot b i zto s ít,

D a kiemelkedő sporttevékenységet folytató

megrend ezésre kerülő sportrendezvényeket
pénzbeli támo gatásban részesíti,

7-§

(1) Az önkorm ínyzataz iskolai testnevelési és diaksport tevékenység működési feltételeit _

az államt költségvetésről szóló törvénybeln mőghatározottak szerint - a kÖzoktatási

intézmények éves költségvetésében biztosíti a,

(2) Az önkormányzati fenntartású közokta,;ási intézmények az alapító okiratukban

meg}tatérozottJk szerint rendelkeznek szabtrdtéri és fedett sportlétesítménYekkel, melYek

hasznáIatame 1 lett azok f ewÍtartás áró i i s köl,e le s ek gondo sko dni,

(3) A közoktatási intézmények sportlétesítrnényei fenntartásának és műkÖdtetésének

fedezetét a közoktatási intézmények éves ki)ltsé gvetése bizto sítj a,

(4) Az önkormányzat_ a mindenkori sportfej:,esztésikoncepcióban meghatátrozott keretek

közt _ gondoskodik az óvodai, iskolai testnevelés es á diaksport személyi és tárgyi

fetrtételeinek javításáról, utánpótlás_nevelés rámogatásáról és fejlesztéséről,

sportszervezeteket, valamint a Vaján

az e rerrdeletben meghatározottak szerint



Az önkorm ányzatsportfeladatainak íinanszírozása és sporttámogatási rendszere

8.§

( 1 ) Az önkorm ány zati sportfi nans zír ozás formlli :

a) térítésmentes létesítmé nyhaszná|aí,
b) pénzbeli támogatás,

(2) A sportfinan szírozásnakaz önkorm ányzatnrindenkori sportfejlesztési koncePciójával

összhangban kell lennie, a sportfejlerrtéri koncepcióban megfogalmazott célokra és

fej lesztési irányokra kell épülnie,

9.§

Az önkorm ányzat az egyes sportszen,e zetek számára, valamint a sportlétesítmény

környezetében lévő, illetve tornateremmel nem rendelkező közoktatási intézménYek

számára az iskolai testnevelési foglalko zásra téritésmentes létesítménY-használatot

biztosít.

10.§.

Az önkorm ányzatí iriézmények sportlétesítményei kerékpárprogram vaján c, páIyázat

keretében a KEop- 6.2,0lAlI1-2011-0059. számú páIyázati tárnclgatásból aZ alábbi

sportlétesítményei kerülnek felújításra:

_ yaja,Leiningen u. 1. /Általános Iskola Tc,rnaterem öltöző feliijítás/

záró rendelkezések

11.§.

(1) E, rendelet akihirdetés napján lép hatályba,

(2) A rendelet kihirdetésérőI a jegyző 1gondoskociik,

Tisza sándor
polgármester

A rencleleteí amai napon kihirdettem:

Yqa,2012. március 29.

^il /\i l{,:,-f
Tisza Erika
jegyző t

Tisza Erika
jegyző


