A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete
a Baranya Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
71. §. (2) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §. (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - figyelemmel a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiára és a megyei testnevelési
és sportkoncepcióra - a Baranya Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, kötelezettségeiről és a sportra fordítandó összegekről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
- megállapítsa a megyei testnevelési- és sportkoncepciójában foglalt célkitűzésekkel összhangban, a (helyi adottságoknak megfelelő) sporttal kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit;
- meghatározza a sporttal kapcsolatos feladatai ellátásának módját, feltétel- és finanszírozási
rendszerét,
- keretet adjon a sporttal kapcsolatos feladatait ellátó, illetve a feladatellátásában közreműködő
intézmények, sport- és civil szervezetek támogatásának;
- meghatározza a sporttal kapcsolatos feladataihoz rendelt közvetett és közvetlen pénzeszközök átadásának módját, az ún. megyei sportcélú támogatás nyújtásának, felhasználásának és
elszámolásának szabályait.
A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed
- az Önkormányzat közgyűlésére, annak szerveire, az Önkormányzat Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat intézményeire;
- mindazon természetes és jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, akik/amelyek az Önkormányzat sportcélú támogatásában részesülnek.
II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI,
A FELADATELLÁTÁS MÓDJA
3. §
(1) A Baranya Megyei Önkormányzat illetékességi területén elvégzendő sporttal kapcsolatos kötelező és azok végrehajtásához kapcsolódó önként vállalt feladatai - a sport hosszú távú fejlesztési
koncepciójára és a helyi adottságokra figyelemmel - a következők:
a) „meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról”∗,
a feladatellátásban résztvevő szervezetekkel együttműködve ösztönzi és segíti a végrehajtást;
b) „az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel”∗, sporttal foglalkozó egyéb szervezetekkel, intézményekkel;

∗

a dőlt betűvel szedett szöveg a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt
normaszöveg

c) „fenntartja és működteti a tulajdonát képző sportlétesítményeket”: az intézmények éves költségvetésében biztosítja a sportlétesítmények működtetéséhez, állagmegóvásához, indokolt
fejlesztéséhez szükséges fedezetet;
d) „megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit”: a megyei önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekben - a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja a testnevelés és a sporttevékenység személyi, infrastrukturális, tárgyi és anyagi feltételeit;
e) „a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzati iskolai
sportkörök működéséhez szükséges feltételeket”;
f) „segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit”, különösen:
- gondoskodik a megyei sportszövetségek, és a megyei sportszövetségek egyesülete elhelyezéséről, átvállalja az elhelyezéssel járó használati és alapközüzemi (víz, világítás, fűtés)
költségeket, továbbá az internetes szolgáltatás költségeit,
- lehetősége függvényében pénzügyi és adminisztrációs tevékenységeik ellátásához támogatást biztosít;
- igény szerint sportszakmai segítséget nyújt, információt szolgáltat a működésük zavartalan
biztosítása érdekében.
g) „közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében”, tekintettel a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire, különösen:
- együttműködés keretében részt vesz a Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Intézete által szervezett alap- és középfokú sportszakember-képzésben, közreműködik a vizsgáztatásban, valamint a képzés sportági/szakági gyakorlati részének koordinálásában;
- igény és lehetőség szerint biztosítja a képzéshez szükséges helyiségeket, tárgyi eszközöket, valamint humánerőforrást;
- a tevékenységi körébe tartozó országos, területi szervekkel meglévő kapcsolat- és információrendszeréhez kapcsolódóan a képzést népszerűsíti, a képzésről információt és tájékoztatást ad.
h) „segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó
sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint fogyatékosok sportjára”, különösen:
- segíti és lehetőségei függvényében anyagilag támogatja a megyei verseny-, szabadidősport- és fogyatékosok sportja-, valamint a diákolimpiai versenyrendszer kialakítását, működtetését; a tradícióval rendelkező sportágak fejlődését segítő versenysport-, és komoly
idegenforgalmi jelentőséggel bíró szabadidősport eseményeket; eredményes helyi csapatokat, sportolókat;
- sportszakmai segítségnyújtáson keresztül segíti a megyei diákolimpiai versenyrendszer
működtetését.
i) „adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban”, különösen:
- nemzetközi kapcsolatai keretében szorgalmazza a sportkapcsolatok kiépítését, működését
és bővítését;
- interregionális együttműködése keretében - lehetősége függvényében - támogatja a megye
tehetséges utánpótláskorú sportolóinak és sportszakembereinek a részvételét az AlpokAdria Munkaközösség Sport Munkacsoportja rendezvényein;
- lehetősége függvényében támogatja a megye településeinek és sportszervezeteinek nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételét.
j) „ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat”;

∗

a dőlt betűvel szedett szöveg a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt
normaszöveg

k) „közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében”∗, különösen:
- együttműködik az ezzel foglalkozó állami és civil szervezetekkel;
- igény esetén megyei, regionális, országos sportszakmai értekezleteket és konferenciákat
szervez;
- lehetősége függvényében támogatja a települések ez irányú tevékenységeit.
l) „közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában”, ennek keretében külön
megállapodás alapján közreműködik a megyei sportorvosi tevékenység, a rendszeres sportorvosi alkalmassági- és szűrővizsgálatok helyi szintű feltételeinek megteremtésében, biztosításában.
(2) Az Önkormányzat illetékességi területén elvégzendő sporttal kapcsolatos további önként vállalt
feladatai - a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára és a helyi adottságokra figyelemmel - a
következők:
a) évente adományozza a „Baranya Megyei Önkormányzat Sport Díj”-át a megye társadalmi életében kifejtett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek elismerésére;
b) erkölcsi elismerésben részesíti a „Baranya megye kiváló serdülő, ifjúsági sportolója, utánpótlás edzője, valamint Baranya sportjának támogatója” cím adományozásával a megye kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal sportolóit, edzőit, sportéletét anyagilag is támogató szervezeteit;
c) a tulajdonában lévő Orfűi Sporttábort - külön megállapodás alapján - évente térítésmentesen
biztosítja a megye utánpótláskorú sportolói számára edzőtáboroztatás céljából;
d) részt vesz országos, területi sportcélú pályázatokban, akciókban.
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai ellátásának módja
4. §
Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatait:
- hivatali szervezetén belül és sportlétesítményei felhasználásával;
- a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, sportszövetségek egyesületével, valamint a
Pécsi Tudományegyetem Testnevelési- és Sporttudományi Intézetével együttműködve;
- szervein és intézményein keresztül, valamint sporttal foglalkozó egyéb szervezetek útján
látja el.
III. FEJEZET
A SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK
FINANSZÍROZÁSI ÉS TÁMOGATÁSI RENDSZERE
5. §
(1) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatok ellátását az éves költségvetési rendeletében
meghatározott mértékben finanszírozza, illetve a feladatok ellátásához támogatást nyújt.
(2) A finanszírozás és támogatás forrása:
- az állam által biztosított normatív hozzájárulás;
- az állam által a megyei önkormányzat sportfeladatainak ellátására biztosított támogatás (átvett
összeg);
- a megyei önkormányzat saját bevételei;
- a megyei önkormányzat pályázaton elnyert sportcélú bevétele.
(3) Az Önkormányzat a rendelet 4. § (1) bekezdés a), b), g), j) és k) pontjában foglalt feladatok ellátásának finanszírozását az Önkormányzat Hivatala éves költségvetésében biztosítja.
∗

a dőlt betűvel szedett szöveg a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt
normaszöveg

(4) Az Önkormányzat a rendelet 4. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt feladatok ellátásának finanszírozását a közoktatási intézményei éves intézményi költségvetésében biztosítja.
(5) Az Önkormányzat a rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatok ellátásának finanszírozását az Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága éves költségvetésében biztosítja.
(6) Az Önkormányzat a rendelet 4. § (1) bekezdés f), h), i) és k) pontjában foglalt feladatok ellátásához támogatást biztosít. A támogatás formái: természetbeni (közvetett) támogatás és pénzbeli
(közvetlen) támogatás.
A sporttal kapcsolatos feladatok ellátásához nyújtott természetbeni támogatások
6. §
(1) Az Önkormányzat természetbeni (közvetett) támogatást nyújt - a területén tevékenykedő sportszövetségek működése alapvető feltételeinek segítése keretében - a megyei sportszövetségeknek, a sportszövetségek egyesületének. Gondoskodik elhelyezésükről, az elhelyezéssel járó
használati és alapközüzemi költségeket átvállalja. Az ingatlanhasználatot az éves költségvetési
rendeletében számszerűsíti. Az elhelyezéssel járó használati és alapközüzemi költségeket az
Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága intézményi költségvetésében tervezi, és ezen keresztül
biztosítja.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Orfűi Sporttábort - külön megállapodásban foglaltak szerint évente térítésmentesen biztosítja a megye utánpótláskorú sportolói számára edzőtáboroztatás
céljából. A térítésmentes biztosításra jutó ingatlan- és sportlétesítmény használati díjakat, költségeket az Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága intézményi költségvetésében tervezi, és ezen
keresztül biztosítja. Az Önkormányzat Közgyűlésének szakbizottsága pályázati eljárás keretében
dönt a Sporttábor sportszervezetenkénti térítésmentes igénybevételéről.
A sporttal kapcsolatos feladatok ellátásához nyújtott pénzbeli támogatások
7. §
(1) Az Önkormányzat pénzbeli (közvetlen) támogatást nyújt - a területén tevékenykedő sportszövetségek működése alapvető feltételeinek, valamint a sportági és iskolai megyei versenyrendszerek
kialakításának, működtetésének és az e körbe tartozó megyei sportrendezvények, -versenyek,
események lebonyolítása segítése keretében - a megyei sportszövetségeknek, a sportszövetségek egyesületének, a kistérségi/körzeti diáksport-feladatokat ellátó sportegyesületnek, továbbá
helyi sportszervezeteknek, sportolóknak.
(2) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékű pénzbeli támogatást
pályázati eljárás keretében nyújtja, továbbá a helyi sportszervezetek, sportolók egyedi kérelme
alapján - az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglalt szabályozás szerint - az Önkormányzat Közgyűlése Elnökének biztosított támogatási kerete terhére biztosítja.
(3) A pénzbeli támogatásra vonatkozó pályázatot - az éves költségvetési rendelet kihirdetését követően - a Közgyűlés Elnöke írja ki.
(4) A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat Közgyűlésének szakbizottsága bírálja el, és dönt a
megyei sportszövetségek, a sportszövetségek egyesülete, a kistérségi/körzeti sportfeladatokat ellátó sportszervezetek cél szerinti (működési és élősport) támogatásáról.
(5) A pályázatok elbírálásánál véleményt nyilváníthat a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke.
(6) A pályázatok elbírálásának határideje minden év március 31-e.
(7) Az Önkormányzat Közgyűlésének szakbizottsága a döntésről a pályázókat írásban értesíti és az
eredményt az Önkormányzat honlapján közzé teszi.

A sporttal kapcsolatos feladatok ellátásához nyújtott támogatások biztosításának feltételei
8. §
(1) Támogatás csak annak a helyi sportszervezetnek, sportszövetségnek adható, amelynek nincs lejárt határidejű köztartozása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik és a korábban
kapott támogatással határidőben megfelelően elszámolt.
(2) Nem kaphat támogatást az a helyi sportszervezet, sportszövetség
a) amelynek működését a bíróság felfüggesztette, valamint amelynek megszüntetésére eljárás
van folyamatban;
b) amellyel szemben csődeljárás van folyamatban, vagy amely ellen felszámolási eljárás iránti
kérelmet nyújtottak be, és ennek alapján a felszámolást a bíróság jogerősen elrendelte;
c) amelyik a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének nem
tett eleget.
A sporttal kapcsolatos feladatok ellátásához nyújtott támogatások kifizetésének, felhasználásának és visszafizetésének rendje
9. §
(1) A támogatási összegek folyósítására kötelezettség csak akkor vállalható, ha az éves költségvetést az Önkormányzat Közgyűlése rendelettel elfogadta és sportcélra (speciális támogatásként)
előirányzatot állapított meg. Működési támogatás folyósítása 3.000 ezer forintig két részletben,
3.000 ezer forint felett negyedévente, időarányosan történik.
(2) Támogatás csak megállapodásban foglalt kötelezettség alapján folyósítható. A támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja
fel, továbbá a felhasznált támogatás elszámolásának módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét.
(3) A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. Abban az esetben, ha a megítélt támogatás az 500 ezer forintot nem haladja meg, ezen igazolás helyett a kedvezményezett nyilatkozata is elfogadható.
(4) A támogatás cél szerinti felhasználhatóságát ezen belül
- a működési célú támogatások költségként elszámolható kiadásait e rendelet 1. számú melléklete
- az élősport célú támogatások költségként elszámolható kiadásait e rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
(5) A támogatott szervezet a támogatás felhasználásának célját (működés és élősport) nem változtathatja meg. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
A sporttal kapcsolatos feladatok ellátásához nyújtott támogatások elszámolása
10. §
(1) A támogatás felhasználásáról legkésőbb a tárgy évet követő január 31-ig el kell számolni, mely
határidőt a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnöke egyszeri alkalommal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget, ezt követően, a következő 3 évben az Önkormányzat támogatásában nem részesülhet.
(2) A támogatások elszámolását a hatályos jogszabályok alapján kell elkészíteni. A számlákon fel
kell tüntetni azt, hogy a számla összege az Önkormányzat felé lett elszámolva. Az elszámolások
csak az e rendelet 1. és 2. számú mellékletben felsorolt költség-nemeket tartalmazhatják.

(3) A támogatott szervezet köteles saját nyilvántartásában 5 évig megőrizni az elszámolások alább
felsorolt kötelező mellékleteit, és ellenőrzés céljából az Önkormányzat részére hozzáférhetővé
tenni:
- az elszámolási összesítőt,
- a kapcsolódó bizonylatok hiteles számlamásolatait,
- a támogatott feladat megvalósítását bemutató szöveges értékelést (szakmai beszámolót),
- a támogatott feladat előzetes költségvetését, költség-nemenkénti bontásban,
- élősport támogatása esetén a verseny(ek), sportrendezvény(ek), sportesemény(ek) jegyzőkönyvét.
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
E rendelet alkalmazásában:
a)

Megyei sportszövetség: a sportról szóló 2004. évi I. törvény
- 25. § (1) bekezdése szerint létrehozott és működő sportági szakszövetség megyei szerve;
- 28. § (1) bekezdése szerint létrehozott és működő sportági szövetség megyei szerve;
- 29. § (1) bekezdése szerint a szabadidős sporttevékenységre létrehozott és működő megyei
sportszövetség;
- 29. § (2) bekezdése szerint a fogyatékosok verseny- és szabadidős sportját szolgáló, sporttevékenységre létrehozott és működő megyei sportszövetség;
- 30. § (1) bekezdése szerint a diáksport versenyeinek szervezésére, illetve az abban való közreműködésre létrehozott és működő megyei sportszövetség.

b)

Megyei sportszövetségek egyesülete:
a sportszövetségek megyei szervezeti egységei által - a sportról szóló 2004. évi I. törvény 25.
§ (3) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - létrehozott megyei jellegű társadalmi szervezet.

c)

Kistérségi/körzeti diáksport-feladatokat ellátó sportegyesület:
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 30. § (1) bekezdése szerint a diáksport versenyeinek
szervezésére, illetve az abban való közreműködésre létrehozott és működő körzeti/kistérségi
sportegyesület.
12. §

Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.
Pécs, 2009. december 3.

Dr. Hargitai János s.k.
a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k.
megyei főjegyző

A 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete
A sporttal kapcsolatos feladatok ellátásához, működésre
nyújtott pénzbeli támogatások költségként elszámolható kiadásai
1.

Rezsiköltségek:
- telefonköltség (mobil és vezetékes együtt);
- internet szolgáltatási díj (weblapkészítés, üzemeltetés, frissítés);
- postaköltség;
- irodaszer;
- fénymásolással, nyomtatással összefüggő kiadások;
- karbantartás (iroda, irodatechnika, gépjármű, takarítás).

2.

Bérköltségek és járulékai (jutalom kivételével).

3.

Vásárolt könyvelési szolgáltatás

4.

Irodabérlet

5.

Belföldi utazási költségek: Hivatalos gépkocsi költségtérítés, bérlet, vasúti jegy költségtérítés (útvonal és indokolás feltüntetésével)

6.

Könyvvizsgálói díj, az ezzel kapcsolatos szakanyagok, nyomtatványok költsége

7.

Biztosítási díjak

8.

Kommunikációs, marketingkiadások: szakkiadványok anyagai az előállítási díjak vonatkozásában
(nyomdai költség, fordítási költség, videó sokszorosítása, CD, DVD írás)

9.

Sportdiplomáciai költségek (legfeljebb a tárgyévben adott támogatás 5 %-áig a delegáció tagjainak megjelölésével)

A 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete

A sporttal kapcsolatos feladatok ellátásához, élősportra (aktív sporttevékenységre)
nyújtott pénzbeli támogatások költségként elszámolható kiadásai
1.

Hazai és külföldi versenyen és edzőtáborban való részvétel költségei (az esemény és az eseményen résztvevők megnevezésével)
- utazás (vonat, autóbusz, személygépkocsi, helyi közlekedés);
- szállás;
- étkezés;
- létesítménybérlet;
- sporteszközszállítás;
- nevezési díj, regisztrációs díj;
- biztosítási díj (utas- és poggyászbiztosítás);
- sportszerbérlés.

2.

Versenyrendezési kiadások:
- megyei és megyében szervezett nemzetközi és hazai versenyek - kizárólag a szövetség nevére szóló számla fogadható el az esemény és az eseményen részt vevők megnevezésével ellátva;
- bérleti díj (terem-, sportszer-, speciális felszerelés);
- bírói költségek (kiküldetés, bírói díj, szállás, étkezés);
- versenyhelyezettek díjazása (érem, oklevél);
- versenyen egészségügyi ellátását nyújtó szolgáltató, illetve egészségügyi dolgozó díjazása;
- biztonsági kiadások;
- sportlétesítmények, eszközök igénybevételéhez, az esemény megszervezéséhez, megrendezéséhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások.

3.

Sportfelszerelés- és sporteszköz-vásárlási költségek:
- sportág specifikus eszközök, technikai eszközök beszerzése, karbantartása, vizsgáztatása;
- valamint sportállatok takarmányozása, gondozása, beszerzése;
- megyei válogatottak részére versenyekre készített zászlók, jelvények, kitűzők készíttetése és
beszerzése.

4.

Adott megyei sportszervezethez tartozó egyesületek, szakosztályok szakmai programjainak kiadásai:
- utazás (vonat, autóbusz, személygépkocsi, helyi közlekedés)
- étkeztetés;
- létesítménybérlet.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján alkotja meg a Baranya Megyei Önkormányzat sporttal
kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló rendeletét. Ehhez a 65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal elfogadott Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia, valamint a 1030/2008. (V. 16.) Korm. határozattal elfogadott a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia végrehajtásának 2008-2009. évekre vonatkozó cselekvési
programja biztosít keretet. A rendelkezéseket a Baranya Megyei Önkormányzat 118/2008. (XI. 27.)
Kgy. határozattal elfogadott felülvizsgált és módosított megyei testnevelési és sportkoncepciójában
foglalt irányelvek is befolyásolják.
Részletes indokolás
3-4. §-hoz
E rész rendelkezik - a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1)-(3) bekezdésében foglalt, a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai alapján - az Önkormányzat kötelező, továbbá önként vállalt sporttal kapcsolatos feladatairól. A kötelező feladatokat - a helyi adottságokat figyelembe véve megtölti tartalommal, konkretizálja, illetve felsorolja. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatellátásában a résztvevőket határozza meg.
5. §-hoz
A rendelkezés az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatellátásának finanszírozási és támogatási
rendszerét alapozza meg. Rögzíti ezek forrását, a konkrét feladatok éves költségvetésében történő
megjelenését, a sportfeladat-finanszírozást, valamint a sporttal kapcsolatos feladatok támogatások
formáit.
6-7. §-hoz
E rész rendelkezik az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatellátásához nyújtott természetbeni,
valamint pénzbeli támogatásairól. A sportfeladat megjelölésén keresztül rendelkezik a támogatás
igényléséről, a támogatás cél szerint mértékére vonatkozó döntés mechanizmusáról, továbbá a döntés nyilvánosságra hozataláról.
8-9-10. §-hoz
E rendelkezések az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatellátásához nyújtott támogatása biztosításának feltételeit, a kifizetés, a felhasználás és a visszafizetés rendjét, valamint a támogatás elszámolásának módját tartalmazza.
A támogatás elszámolásáról szóló rendelkezés - tekintettel az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 2/2009. (I. 16.) ÖM rendeletben foglaltakra - tartalmazza azon kötelező
mellékleteket is, melyek a sportcélú támogatások elszámolásához szükségesek.
11-12. §-hoz
E rendeletrész az alkalmazott szakmai fogalmakat definiálja, illetve a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

