JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. február 28. rendkívüli képviselő-testületi
ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István
Lászlóné Balázs János, Dr. Dénes Tamás, Tábik Andrásné, Varga András képviselők
Meghívottak: Beke Andrea jegyző
A polgármester köszöntötte a képviselőket és tájékoztatásul elmondta, hogy az ügyek
rendkívüli fontossága végett kellett ülést összehívni.
A két napirendi pont: - az Aszód Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás szociális szolgáltatásszervezés ügye és az önkormányzat sporttal kapcsolatos
feladatairól szóló rendelet megalkotása.
Elmondta, hogy a projekt további indításához szükség van testületi határozatra, figyelemmel a
pályázati előrehaladási jelentésre, valamint a szoros előleg elszámolási határidőre. Az
együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló határozatot kérte a Kistérség.
Felkérte a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2011. (02.28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Új
Magyarországi Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint a
közösségi intézmények/terek fejlesztése” című program ügyében a projektben résztvevő
települések közötti együttműködési megállapodást, azzal a kitétellel, hogy a menetközben
felmerülő műszaki, vagy egyéb okból végzett pótmunkák költségét nem Bag Nagyközség
finanszírozza.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, műszaki előadó
Beke Andrea: Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak meghatározásához, azért
van szükség rendelet alkotásra, hogy a sportegyesülettel megkötendő szerződésnek legyen
rendeleti alapja, valamint pályázatokhoz, amely a sport tevékenységet érinti szükséges.
Tóth Gábor: Felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta az 5/2011.
(II.28.) számú rendeletét az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól.

Bag Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2011. (II.28.) rendelete
az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól
Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdése szerint, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényre (a
továbbiakban: Kt.) és az Európai Sport Chartára a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal
kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit, valamint a költségvetéséből a sportra
fordítandó összeget az alábbiak szerint állapítja meg:
1. §
Alapelvek
(1) A testnevelés és sport hagyományosan értékteremtő, közösségformáló szerepet tölt be, az
egyetemes magyar kultúra része. A testedzés és sport gyakorlása állampolgári alapjog. Az
Önkormányzat a mindenkori lehetőségéhez mérten mindent elkövet, hogy Bag Nagyközség
lakói ezen jogukat a lehető legszélesebb körben gyakorolhassák.
(2) Az Önkormányzat elősegíti, hogy a testnevelés és sport társadalmi funkciói - így az
egészségmegőrzés, a személyiségformálás, erkölcsi és fizikai nevelés, a szabadidő eltöltés, a
szórakozás-szórakoztatás egyaránt megvalósulhassanak.
(3) A testnevelés és sport részterületei - az óvodai, iskolai testnevelés, a diáksport, a
szabadidősport, az utánpótlás-nevelés és az amatőrversenysport - egymással összefüggő olyan
egységet képeznek, amelyben egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására.
(4) A testnevelés és sport az önkormányzati humánszolgáltatási rendszer részét képezi és
ennek többi elemével (oktatás, közművelődés, szociálpolitika) egyenrangú.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott sportlétesítmény, illetve támogatott sportszervezet vagy
más jogi személy nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat
mellett sem.
(7) A testnevelés és sporttevékenység gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos
megkülönböztetés. Az e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor,
vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi, vagyoni, születési, vagy egyéb különbségtétel
nélkül.

2. §

A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a.) Önkormányzat által a sport területén kötelezően ellátandó és önként vállalt
feladatokra,
b.) a helyi sporttevékenység támogatására rendelt pénzeszközökre, támogatásokra és
azok felhasználására,
c.) a helyi testnevelés és sporttevékenység gyakorlásában résztvevőkre,
d.) a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy
szervezett formában, illetve versenyszerűen testedzést vagy szellemi sportágban kifejtett
olyan tevékenységet (sporttevékenységet) végző természetes személyekre (sportoló),
amely tevékenység e személy fizikai erőnlétének és szellemi teljesítőképességének
megtartását, fejlesztését szolgálja, függetlenül attól, hogy a sportoló versenyző
(versenyszerűen sportoló) a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett
versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt (amatőr sportolóként, vagy hivatásos
sportolóként), vagy pedig szabadidő-sportoló,
e.) minden, Bag Nagyközség közigazgatási területén működő, sporttevékenységet
végző, a sportörvény II. fejezete szerinti sportszervezetre (sportegyesület és
sportvállalkozás),
f.) minden önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményre, alkalmazottaira,
g.) a nevelési-oktatási intézményekre, az iskolai sportkörökre és az ezek keretein belül
sporttevékenységet végzőkre,
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
3. §
(1) Az Önkormányzat - összhangban a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. §-ában
foglaltakkal - lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy Bag Nagyközség lakói a
rendszeres testedzéshez való jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák.
(2) Az Önkormányzat - a költségvetésének keretein belül - feladatának tekinti különösen:
a)
a lakosság mind szélesebb ösztönzését a sportolásra, a rekreáció és az egészség megőrzés
céljából,
b)
az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti igény felkeltését,
c)
a község lakosai számára a rendszeres testgyakorlás biztosítását,
d)
a községben tevékenykedő a sporttal és testneveléssel foglalkozó szervezetek
támogatását,
e)
sportrendezvények szervezésének segítését,
f)
a tömeg- és a szabadidősport (a nem versenyrendszer keretében végzett
sporttevékenység, melyek célja nem sporteredmények elérése, hanem egészség megőrzése, és a
szabadidő hasznos eltöltése) támogatását és feltételeinek fejlesztését,

g)
a gyermek és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok és a fogyatékosok sportjának segítését,
h)
az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenységek feltételeinek elősegítését,
i)
az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenység segítését,
j)
az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást,
k)
az amatőr versenysport támogatását,
l)
az utánpótlás-nevelés támogatását, fejlesztését,
m)
az önkormányzat közoktatási feladatai közül a diáksportot,
n)
a fejlett sportélet alapját képező óvodai- és iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi
feltételeinek fejlesztését,
o)
a tornaszobák, valamint iskolai tornaterem, sportpálya építését, korszerűsítését,
p)
a hátrányos helyzetűek, a fizikailag vagy szellemileg fogyatékosok számára is a
sportintézmények, sportlétesítmények igénybevételének lehetőségét
q)
a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportintézmények működtetését, fenntartását, a
sportlétesítmények védelmét és a funkciójuknak megfelelő használat megőrzését,
r)
a helyi társadalom közösségi sportéletének segítését,
(3) Bag Nagyközség Önkormányzata meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és
gondoskodik annak megvalósításáról,
(4) Az Önkormányzat együttműködik a helyi sportszervezetekkel.
(5) Az Önkormányzat fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket. Az
Önkormányzat működteti, karbantartja és a lehetőségeihez mérten fejleszti a tulajdonában
lévő testnevelési és sportlétesítmény állományt.
(6) Az Önkormányzat a Kt. szerint megteremti és fejleszti az önkormányzati óvodai és
általános iskolai sporttevékenység, iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
(7) Az Önkormányzat a Kt.-ben meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzati iskolai
sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.
(8) Az Önkormányzat a sportlétesítmények építésénél-fejlesztésénél mindenkor figyelembe
veszi a fogyatékos emberek érdekeit.
(9) Az önkormányzati fenntartású testnevelési és sport célú létesítményekben a kötelező
foglalkozási időn (testnevelési órák, diáksport foglalkozások) túl illetve az amatőr
versenysport igényeinek teljesítése után az Önkormányzat a létesítmények működtetőin
keresztül, térítés ellenében biztosítja a lakossági szabadidősport részére az igénybevételt.
(10) Az utánpótlás-nevelés és a versenysport tekintetében az Önkormányzat elismeri a
községi sportszervezet(ek) eredményeit, támogatja az utánpótlás-nevelést és segítséget nyújt a
községi sportszervezet(ek) működéséhez.
(11) Az Önkormányzat közreműködik, illetve gondoskodik a helyi sportélet propagandájáról,
a sportmozgalomban tevékenykedők és a lakosság folyamatos tájékoztatásáról.
(12) Az Önkormányzat ápolja és fejleszti a sport terén eddig kialakított kapcsolatrendszerét,
együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.

(13) Az Önkormányzat figyelmet fordít a sporttal, szabadidősporttal és az egészséges életmód
népszerűsítésével kapcsolatban megjelenő pályázatokra és ezekre felhívja a figyelmét a
községi sportszervezet(ek)nek.
A sporttevékenység finanszírozása
4. §
(1) Az Önkormányzat a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatását a Bag Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete helyi szervezetek támogatását pályázati úton biztosítja.
5. §
Az Önkormányzat sport feladatellátásának létesítményei
(1) Az Önkormányzat a testnevelési, sport és szabadidős feladatainak ellátása érdekében az
alábbi – saját tulajdonában álló - létesítményeket tartja fenn, működteti és fejleszti:
a) községi sportpálya (Csintoványi u.1., 1549/9hrsz.),
b) A nevelési-oktatási intézmények (iskola, iskolai tanuszoda, óvoda) tornaterme,
tornaszobái, sportudvarai.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti létesítmények használati, fenntartói illetve
vagyonkezelői jogát a külön jogszabályok szerint átruházhatja.

6. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazása során a sporttörvény fogalmait kell megfelelően használni.
Miután nem volt több hozzászólás, vélemény a polgármester megköszönte a részvételt és az
ülést bezárta.
-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

