Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete
az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység
támogatásáról

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében, valamint a sportról szóló 2000. évi
CXLV. törvény 61. §. /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – összhangban az
Alkotmánnyal, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénnyel, az Európai Sport
Chartával – a következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §.
/1/

A helyi társadalom számára a sport, mint önszerveződésre épülő civil tevékenység a
magyar és az egyetemes kultúra részre, az egészségfejlesztés alapvető eszköze,
valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. Jelentős szerepe van
az ifjúság nevelésében, a személyiség formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez.
Figyelemmel jelentőségére, az önkormányzat hosszú távra kívánja meghatározni
fejlesztésének és támogatásának lehetőségeit.

/2/

Az önkormányzat a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során
arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a
Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. §-ában emberi alapjogként rögzített
rendszeres testedzéshez. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet,
hogy a település lakosai e jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák.

/3/

Az önkormányzat a testnevelés és a sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a
lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi
állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos
eltöltéséhez.

/4/

A testnevelés és a sport részterületei – az óvoda és iskolai testnevelés, a versenysport
és a lakossági szabadidősport – összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet
képeznek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a mások rovására.

/5/

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és fejleszteni
kívánja a sport erkölcsi és etikai alapjait.
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A rendelet hatálya
2. §.
A rendelet hatálya kiterjed Sarkadkeresztúr közigazgatási területén működő:
a./ önkormányzati intézményekre
b./ sportszervezetekre.

A községi sport kiemelt céljai
3. §.
Az önkormányzat a sport kiemelt céljainak meghatározásakor az Európa Tanács által kiadott
Európai Sport Charta alapelveit tekinti irányadónak:
a./ a község fiataljai számára biztosítani kell az „alapvető sportolási képességek megszerzését,
b./ a község lakosai számára hozzáférhetővé kell tenni „a sportolási és reakciós lehetőségeket,
c./ az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell adni „az egyéni
sportteljesítmények javításának lehetőségét”.
Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása
4. §.
/1/

Az önkormányzat fenntartja és fejleszti sportlétesítményeit, gondoskodik azok
rendeltetésszerű üzemeltetéséről, folyamatos karbantartásáról és a mindenkori anyagi
lehetőségeinek figyelembe vételével azok fejlesztéséről. (Az önkormányzat
sportlétesítményeit a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza)

/2/

Az önkormányzat fontosságának megfelelően támogatja a diáksportot. Mint
iskolafenntartó, oktatási intézményétől elvárja, hogy a pedagógiai programjában a
tanulók egészségének megőrzése, életigenlő személyiségük kialakítása nagy hangsúlyt
kapjon. Ennek érdekében az oktatási intézmények a szellemi és a testi nevelés helyes
arányait biztosítsák. El kell érni, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és diáksport
megfelelő súllyal épüljön be az oktatás rendszerébe.

/3/

Az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja a sportlétesítmények
üzemeltetésének és fenntartásának pénzügyi forrásait. A fejlesztéseket, felújításokat
sürgősségi sorrendben határozza meg.

- 3 -

/4/

Az önkormányzat egyetlen sportszervezet esetében sem vállal fenntartási
kötelezettséget, csak a csapatok, versenyzők különböző bajnokságban történő alapvető
kiadásai fedezhetők (nevesítve: nevezési díj, a játékvezetői díjak, a bajnoki- és a
kupamérkőzések utazási költsége, sportfelszerelések vásárlása (mezek, cipők,
sportszerek) sportorvosi költségek. Ugyanakkor eredményes működésüktől függően,
évente rendszeres támogatást nyújthat. (Sportszervezetek felsorolása a 2.sz. melléklet
szerint)

/5/

Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek kötelesek eredményeikről
évente egy alkalommal beszámolni a képviselő-testületnek.
A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése
5. §.

A jogszabályok és a jelen rendelet által meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos
fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §.
/1/

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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1.sz. melléklet

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának
sportlétesítményei

1./

Községi Sporttelep: Sarkadkeresztúr, Sport u. 2/a.
- labdarúgó pálya: 1 db füves
- kispályás labdarúgásra alkalmas: 1 db aszfaltozott pálya
- labdarúgó pályákhoz tartozó öltöző, szertár, raktár, büfé.

2./

Általános Iskola: Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 2.
- sportudvar: kézilabda pálya aszfaltozott
kosárlabda pálya aszfaltozott

3./

Községi Sportcsarnok: Sarkadkeresztúr, Széchenyi u. 1.
- 40x20 méteres küzdőtér: kézilabda, kosárlabda, röplabda sportágak űzhetők benne
(téli időszakban használhatják teniszezők és a labdarúgók is, valamint tömegsport
rendezvények lebonyolítása folyhat, főleg teremlabdarúgás),
- 2 db öltöző, bírói öltöző, tanári öltöző-szertár,
- vizesblokk a nézők részére.

4./

I. Óvoda: Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 29.
- sportudvar, aszfaltozott.

II. Óvoda: Sarkadkeresztúr, Rákóczi út 71.
- tornaszoba.

2.sz. melléklet

Sarkadkeresztúr községben működő sportszervezetek

1./

Sportegyesület Sarkadkeresztúr: Sarkadkeresztúr, Sport u. 2/a.
- labdarúgás: felnőtt, ifjúsági, serdülő, U-11, U-9, U-7 korosztályok
- női kézilabda: felnőtt, ifjúsági korosztályok.

2./

Technikai és Tömegsport Klub: Sarkadkeresztúr, Bartók B. u. 24.
- lövészet.

3./

Iskolai Diáksportkör: Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 2.

