
BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

a 13/2009. (VIII. 31.) rendelettel módosított  

11/2001. (IX. 21.)  

RENDELETE  

az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatairól és 

kötelezettségeiről, valamint a költségvetésből sportra fordítható 

pénzeszközökről 

A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16 § 
(1) bekezdése és a 2000. évi CXL V. törvény 61. § ( 4) bekezdése alapján az önkormányzat 

sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeiről a következő 

rendeletet alkotja:  

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet kiterjed a képviselő-testületre a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az 
önkormányzat intézményeire.  

 

Kötelező települési sportfeladatok 

2. §  

(1) A képviselőtestület a helyi adottságok figyelembevételével - mindenkori lehetőségeinek 

megfelelően - támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket.  

(2)  Hosszútávú feladatokat, helyi sportkoncepciót határoz meg, és azt megvalósítja.  

(3) Együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi a helyi sportegyesületekkel, 

melyben a közösen megvalósítandó feladatokat rögzítik.  

(4) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működtetéséhez, 

állagmegóvásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet a polgármesteri hivatal 

költségvetésében biztosítja.  

(5) A tömegsport rendezvények szervezését és lebonyolítását elősegíti, ehhez anyagi 

támogatást nyújt.  

(6) Szorgalmazza a helyi sporttevékenység szponzorálását és erre a helyi szervezetek és 
vállalkozók körében folyamatos és rendszeres szervezőmunkát fejt ki.  

A sport önkormányzati támogatása 

3. §  

(1) A képviselőtestület évente a költségvetésében határozza meg, hogy a helyi sportegyesület 

részére milyen összegű támogatást ad.  



 

(2) A támogatási szerződést a polgármester köti meg, ha a sportegyesület rendeltetésszerűen 

gazdálkodik, a korábban kapott támogatással megfelelő módon elszámol.  

4. § 

(1) A képviselőtestület a tömegsport rendezvények lebonyolításához - a szervezők igénylése 

alapján az önkormányzat lehetőségei szerint - a költségvetési előirányzat terhére 

támogatást nyújt.  

 

(2) A támogatás megállapítására a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  

5. § 

A képviselőtestület e rendeletében meghatározott feladatai ellátására az éves költségvetési 

rendeletében meghatározott működési kiadások fő összegének minimum 0.1 %.-át fordítja.  

Önként vállalt sportfeladatok 

6. § 

Igény szerint közreműködik, illetve önállóan szervez helyi bajnokságokat, amatőr 

versenyeket, vetélkedőket a polgármesteri hivatal, illetve intézményei útján.  

Záró rendelkezések 

7. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

1
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Bábonymegyer, 2001. szeptember 20. 

 

Kromek Pálné         Dr. Ruff Flórián  

Mb. jegyző         polgármester 

 

 

 

Kihirdetve: 2001. szeptember 21. 

 

 

     Kromek Pálné  

                                                 
1
 Beiktatta a 13/2009. (VIII. 31.) rendelet 14. §-a, hatályos 2009. szeptember 1. napjától.  


