Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2009. (IV.23.) rendelete
Ladánybene Község sportjáról
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve a sport
kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a közösségi magatartásformák
kialakításában, a szabadidő hasznos eltöltésének módjában - az Európai Sport Chartával összhangban – a sportról szóló 2004. évi I.
törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati feladatok és kötelezettségek meghatározása
érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. §
(1) Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a testnevelés és
sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó polgárok jogát a
rendszeres testedzéshez.
(2) A Képviselő-testület a testnevelés és sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében
érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
A rendelet célja
2. §
(1) A rendelet célja áttekinthető, mindenki számára világos elvek alapján felépülő feladatrendszer meghatározása.
(2) A rendelet megalapozza és meghatározza, a Képviselő-testület sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert,
valamint megadja a sport támogatására rendelt források felhasználásának szerkezeti, szervezeti kereteit.

A rendelet hatálya
3. §
(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Képviselő-testület által a sport területén kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra, a
sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására, továbbá Ladánybene Község Önkormányzatának tulajdonában lévő
sportlétesítményekre.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden Ladánybene Község közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett,
sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetre, oktatási és nevelési intézményre, iskolai sportkörre, minden
önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére, olyan gazdasági társaságra, amely a működése során, e rendelet
alapján támogatásban részesül, továbbá mindazon polgárokra, akik e rendelet értelmében pénzügyi támogatásban részesülnek vagy
az önkormányzat tulajdonát képező intézményeket használják.
II. RÉSZ
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
4. §
A Képviselő-testület illetékességi területén belül feladatának tekinti,
a) a sporttevékenység támogatását,
b) a helyi sportkoncepció meghatározását, annak megvalósításáról való gondoskodást és önkormányzati ciklusonként való
felülvizsgálatát
c) a helyi sportszervezetekkel és intézményekkel való együttműködést,
d) a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartását és működtetését, valamint újak létesítését,
e) az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben a sporttevékenység létesítményi, tárgyi és személyi feltételeinek
megteremtését,
f) a fogyatékkal élők sporttevékenységének támogatását,
g) a nemzetközi sportkapcsolatok kiépítését, és az azokban való részvételt.
III. RÉSZ
A sporttevékenység támogatása
A lakossági sporttevékenység támogatása
5. §
A Képviselő-testület a település lakosságának sport- és szabadidő tevékenységét a tulajdonában lévő létesítmények térítésmentes,
illetve kedvezményes áron történő igénybevételi lehetőséggel támogatja.

A támogatás biztosításának feltételei
6. §
(1) A sportszervezetek az alábbi célokra kaphatnak önkormányzati támogatást:
a.) játékvezetői-, versenybírói díjak fedezetére,
b.) sportszerek, sportfelszerelések vásárlására,
c.) terembérleti és bérleti díjakra,
d.) a sportolók utazási-, szállásköltségeire,
e.) nevezési díjakra, sporttevékenység jutalmazására, sportolók biztosítási díjaira.
(2) A Képviselő-testület a település sportéletének fejlődését szem előtt tartva, az e területeken működő intézményeket,
sportszervezeteket különösen az alábbi szempontok figyelembevételével kívánja támogatni:
a) a vállalt sporttevékenység rendszeressége, szervezettsége, az abban aktívan résztvevők száma - különös tekintettel a gyermek és
ifjúsági korosztály létszámára,
b) a sporttevékenység, eredményessége, népszerűsége, hagyományai,
c) a sporttevékenység keretében a fiatalok illetőleg az abban résztvevők felé közvetített szakmai-erkölcsi értékrend,
d) a sporttevékenységet folytató intézmény, szervezet, egyesület átlátható, ellenőrizhető gazdasági, sportstatisztikai mutatói,
e) a sportszervezet, intézmény törvényes működése.
A támogatás formái
7. §
(1) A Képviselő-testület a település sportéletében közreműködő szervezeteket az alábbi módon támogatja:
a) a tulajdonában lévő létesítmények térítésmentes illetőleg kedvezményes áron történő igénybevételi lehetőség biztosításával.
(2) A támogató és a támogatott minden esetben külön együttműködési megállapodásban rögzíti a támogatás biztosításának feltételeit,
a feltételek teljesülésének ellenőrzési módját, a támogatottal kapcsolatos elvárásokat.
(3) A Képviselő-testület a sportcélú támogatási alapot évente a költségvetésről szóló rendeletében határozza meg.
IV. RÉSZ
Sportlétesítmények térítésmentes vagy kedvezményes igénybevételével történő
támogatás feltételei
Szabadtéri létesítmények
8. §
(1) A Ladánybene Község Önkormányzatának tulajdonában lévő és az általa megbízott szervezet által működtetett sport célú
létesítményeket a település polgárai – sportegyesületi tagság keretein belül, illetve szervezett sporttevékenység céljából –
térítésmentesen vehetik igénybe a létesítmény működtetési rendje szerint.
(2) A létesítményhasználat során elsőbbséget élvez az a sportszervezet, amely
a) rendszeresen használja a létesítményt,
b) sportcsoportjai szervezett versenyrendszer keretében végzik tevékenységüket,
c) szakképzett sportvezető, edző felügyelete alatt folytatja tevékenységét.
(3) Az elsőbbséget élvező sportszervezetek létesítményhasználata nem zárhatja ki a sportlétesítmény lakossági, sport- és szabadidős
tevékenység céljából történő igénybevételét.

V. RÉSZ
A biztosított pénzbeli támogatás formái, odaítélésének
feltételei
A működési támogatás
9. §
(1) Működési támogatás nyújtható azon versenysport egyesületeknek, amelyek az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:
a) Sportcsoportjai, szakosztályai folyamatosan, szervezetten működnek és részt vesznek a sportszövetségük által kiírt
versenyrendszerben.
b) Utánpótláskorú sportcsoportjaikat folyamatosan, felkészült, az előírásoknak megfelelő végzettségű szakemberek
foglalkoztatásával működtetik.
c) Gazdálkodásuk, sportszakmai és statisztikai tevékenységük a törvényi előírásoknak megfelelő, köztartozásuk nincs.
(2) A működési támogatás feltétele az éves költségvetési rendelet végrehajtási szabályaiban meghatározottaknak megfelelő
elszámolás.
(3) A működési támogatás az „Együttműködési megállapodás” alapján kerül átutalásra a kedvezményezett egyesület részére.

VI. RÉSZ

Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba.
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