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Nagylók Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2009. (IV. 21.) önkormányzati rendelete
a sportról
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete /továbbiakban: Képviselőtestület/ a Sportról
szóló 2004. évi I. törvény /továbbiakban: Stv./ 55. § (1-6) bekezdésében foglaltak alapján az
alábbi rendeletet /továbbiakban: Rendeletet alkotja.
I.
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
A Rendelet célja, hogy megalapozza és megalkossa Nagylók Község Önkormányzat
/továbbiakban: 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 Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat által fenntartott és
működtetett sportlétesítményekre,
b) az Önkormányzattal együttműködő helyi sporttal foglalkozó szervezetekre / továbbiakban:
Sportszervezetek/
c) Az Intézmények, Sportszervezetek által biztosított sport és testnevelési célú szolgáltatásokat
igénybevevő személyekre
II.
Az Önkormányzati 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) a Sportszervezetekkel való együttműködést,
b) a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartását, működtetését,
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c) a meglévő sportlétesítmények fejlesztését, új építmények létrehozását pályázati források
kiaknázásával,
d) 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 község lehetőségeihez
mérten, az anyagi kondícióknak megfelelően támogatja a Sportszervezeteket. A
Sportszervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatát illetően megállapodást köt.
Az Önkormányzattal jelenleg megállapodásban álló Sportszervezetek felsorolását az 1. számú
melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Sportszervezetekkel való együttműködés keretében évente egy
alkalommal- augusztus hónap első felében- sportfórumot szervez.
(5) Az Önkormányzat sportlétesítményeinek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
III.
A sporttevékenység finanszírozása, az Önkormányzat sport támogatási rendszere
5. §
(1) A Képviselőtestület a Rendelet 3. §-ban meghatározott sport feladatok ellátására
lehetőségeinek figyelembevételével, évente a költségvetési rendeletében meghatározottak szerint
nyújt támogatást.
(2) A költségvetési rendeletében meghatározott összeget a Képviselő-testület jelen Rendelet 4. §
(1) bekezdésében tárgyalt Sportszervezetek létesítmény fenntartását, működtetését külön
megállapodás szerint támogatja.

IV.
Vegyes rendelkezések
6. §
(1) Az Önkormányzat által támogatottak 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.
(3) A Rendelet 5 §-ának (2) bekezdésében meghatározott támogatásban 1 évig nem részesülhet az
a szervezet, aki a korábban kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,
illetve a kapott összeget nem rendeltetésszerűen használta fel.

V.
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Záró rendelkezések
7. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Nagylók, 2009. április 21.

Tóth József
polgármester

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Nagylók, 2009. április 21.

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző
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1. melléklet a 4/2009. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzattal megállapodási szerződésben álló Sportszervezetek:
A sportlétesítmény neve

A szervezet neve

Sporttelep
2435 Nagylók, Kossuth u. 4.
Hrsz.: 645.

Nagylóki Sportegyesület
2435 Nagylók, Hunyadi u. 1.
Vezetője: Tóth József

Kettes-fogathajtó pálya
2435 Nagylók,
Hrsz.: 0195.

Nagylóki Lovas Egylet
Kulturális és Sportegyesület
2435 Nagylók, Május 1. u. 8.
Vezetője: Kiss Nándor
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2. melléklet a 4./2009. (IV. 21.)önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat intézményei és sportlétesítményei
A sportlétesítmény adatai
Sporttelep
2435 Nagylók, Kossuth u. 4.
Hrsz.: 645.
Füves labdarúgó pálya: 1 db
Bitumenes kézilabdapálya: 1 db
Öltöző

Kettes-fogathajtó pálya
2435 Nagylók,
Hrsz.: 0195.
Füves, 1 ha nagyságú terület

