
GELSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2009. (III. 26.) Rendelete 

az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról 
 

I. 
Bevezető 

 
Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Magyar Köztársaság Alkotmányával, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvénnyel, az Európai Sport Chartával sportról szóló 
2004. évi I. törvény 55. §. (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1991. 
évi LXV. törvény 8. §. (1) és (3) bekezdésében és a 16. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén 
élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát. Ennek a jognak az 
érvényesülését szolgálja – többek között – a sport és a rendszeres testedzés biztosításának 
lehetősége. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a prevenció és 
rekreáció) fontos eszköze.  
Mindezek figyelembe vételével a Képviselő-testület a helyi sportkoncepció megalkotásával 
összhangban, az abban kitűzött feladatait megerősítve az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Alapelvek 
 

1. § 
 

1. Gelse Község Önkormányzata az általa fenntartott közoktatási intézményekben - az 
egészségmegőrzés érdekében - hosszú távon a sporttevékenységek középpontjába a 
gyermek és ifjúsági sportot: ezen belül a teljesítő képes, tudást adó, mérhető, 
ellenőrizhető, a jól szervezett, megfelelően motivált iskolai testnevelést kívánja 
állítani.  

 
2. Törekszik a sportolási feltételek fokozatos javítására és bővítésére. Azokat a 

tevékenységeket kívánja támogatni, amelyek segítik a mindennapos testedzés, a 
szabadidősport megvalósítását, a fogyatékkal élők sportolási tevékenységét.  

 
3. Kiemelten kívánja támogatni a község sporthagyományait is figyelembevevő, 

eredményesen működő szakosztályokat, utánpótlást nevelő műhelyeket.  
 

4. Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a sportolási lehetőségek biztosítását a 
településen élő, sportolni vágyó lakosok számára is.  

 
A rendelet hatálya 

 
2. § 

 
(1.) A rendelet hatálya kiterjed:  

a.) Az Önkormányzat által a sport területén ellátandó feladatokra, valamint a sport 
támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására. 
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b.) Gelse területén működő hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi 
személyiséggel rendelkező sportszervezetre, szabadidősport egyesületekre. 
c.) Iskolai sportkörökre 
d.) Az Önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre és 
üzemeltetőikre 
e.) Az oktatási - nevelési intézményekre 
f.) Továbbá mindazon civil szervezetekre és magánszemélyekre amelyek/akik a 
települési sportcélok és feladatok megvalósításának aktív résztvevői. 

 
 

II. 
 

Az Önkormányzat sportfeladatai 
 

3. § 
 

(1.) A Képviselő-testület hosszú és középtávú fejlesztési céljait Gelse Község 
Sportkoncepciójában rögzíti és az abban foglaltak teljesülését a Képviselő-testület 
évente értékeli. 

(2.) Az Önkormányzat a lakosság sportolási feltételeinek biztosítása érdekében: 
a) Feladatának tekinti a lakosság minél szélesebb körének ösztönzését a 

sportolásra, a sport rekreációra, a szabadidősport gyakorlására. 
b) Fenntartja és fejleszti sportlétesítményeit. 
c) Szorgalmazza és ösztönzi, hogy a községben működő sportegyesületek és 

sportlétesítmények vezetői tekintsék feladatuknak a város lakosságának 
sportolási lehetőségének biztosítását. 

d) A községben működő sportegyesületek és diáksport szervezetek támogatásánál 
kiemelt szempontnak tekinti azt, hogy milyen módon járulnak hozzá a község 
sportkoncepciójának megvalósításához. 

(3.) Az Önkormányzat az oktatási - nevelési intézményeiben folyó sporttevékenység 
feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatokat az intézmények testneveléshez 
és sportoláshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával látja el. 

 
III. 

 
A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése 

 
4. § 

 
A jogszabályok és jelen rendelet által meghatározott sport feladatokkal kapcsolatos 
fenntartói jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 
 

5. § 
 

A Képviselő-testület éves költségvetése függvényében a sportszervezetek és az 
Önkormányzat  sportfeladataira elkülönített pénzalapot biztosít, mely támogatás 
elosztásáról a képviselő-testület dönt. 
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IV. 
 

A sporttevékenység finanszírozása 
 

6. § 
 

(1.) Az Önkormányzat az intézmények éves költségvetésében biztosítja az óvodai és 
iskolai testnevelés, a mindennapi testedzés feltételeit. 

(2.) Az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott mértékben biztosítja a 
saját tulajdonában lévő sportlétesítményének fenntartását és működését. 

(3.) Az Önkormányzat a községi székhelyű sportegyesületek, sportszervezetek és 
diáksport szervezetek támogatásának elkülönített pénzügyi alapjának összegéről a 
mindenkori éves költségvetési rendeletében dönt. 

(4.) Az Önkormányzat által sportcélú támogatásban részesültek kötelesek a 
sporttörvény, e sportrendelet és a sportkoncepció szerint tevékenykedni. 

 
 

V. 
 

Záró rendelkezések 
 

7. § 
 

Jelen önkormányzati rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba. 
 
Gelse, 2009. március 25. 
 
 
 

Téglás Zsuzsanna                                                      Rácz József 
                            Körjegyző                                                           Polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A Rendelet kihirdetve 2009. március 26. napján. 
 
 
 
                                                                                                     Téglás Zsuzsanna 
                                                                                                          körjegyző 
 
              


