
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2017/ _______ számú HATÁROZAT 

a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és modszertanára vonatkozó 

szabályzat jóváhagyásáról, az utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú 

Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2017. ________________ soros ülésén, 

 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a sportprogramok finanszírozási 

feltételeire, követelményeire és modszertanára vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról, az utólagosan 

módosított és kiegészített, 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján, 

 

figyelembe véve: 

- a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa 

szakbizottságainak véleményezését, 

- az utólagosan módosított és kiegészített, 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt, 

- az utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvényt, 

- az utólagosan módosított és kiegészített, Pénzügyi Adótörvénykönyvre vonatkozó 

2015/227-es számú törvényt, 

- a sporttevékenységek keretszerződési modelljének jóváhagyására vonatkozó 

2017.06.19/631-es számú rendeletet (az ifjúsági- és sportminiszter, valamint a munkaügyi és szociális 

igazságoságügyi miniszter közös rendelete), 

 

teljesülvén az újraközzétett, közigazgatási átláthatóságról szóló 2003/52-es számú törvény 7. 

szakasza és követk. előírásai, 

 

a 2001/215-ös számú újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített helyi közigazgatási 

törvény 91. szakasza (5) bekezdése „a” betűjének 6. pontja , valamint a 97-es szakaszának (1) 

bekezdése alapján 

 

ELHATÁROZZA 

 

1. szakasz – Jóváhagyja a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és 

modszertanára vonatkozó szabályzatot, az utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú 

Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján, a jelen határozat szerves részét képező melléklet 

szerint. 

2. szakasz – A jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét, valamint a 

Gazdasági Igazgatóság bízza meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2017. ________________. 
 

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye jegyzője 
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ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

Ikt. szám: _____/________________ 

 

 

 

 

INDOKLÁS 

a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és modszertanára vonatkozó szabályzat 

jóváhagyásáról, az utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény 

előírásai alapján 

 

 

A teljesítménysport az országos sportélet fejlesztésének jelentős elemét képezi, 

teljesítve ezáltal azon szerepét, amelynek köszönhetően Románia részt vesz a nemzetközi 

jellegű hivatalos sportversenyeken. 

A teljesítménysport hozzásegíti az egyént személyes készségeinek 

érvényesítéséhez egy szervezett válogatási, felkészülési és versenyzési rendszerben, 

megcélozva ezáltal a sportban elért eredmények növelését, a rekordok megvalósítását és a 

győzelem elérését. 

Az élsportolók azok a személyek, akik a sportot rendszeresen és szervezetten 

űzik, valamint versenyeken vesznek részt a versenytárs ellenében megvalósított győzelem 

eléréséért. 

Az utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú Testnevelési- és 

sporttörvény előírásainak értelmében a helyi közigazgatás hatóságai a helyi költségvetésből 

előlátott összegekkel támogathatják a magán, vagy közérdekű sportklubok, a 

szakszövetségek, a megyei tanfelügyelőségek, valamint a megyei sport- és ifjúsági 

igazgatóságok által bonyolított sporteseményeket. 

Ugyanazon törvény előírja, hogy a helyi közigazgatás testületei határozattal 

állapítják meg a támogatás feltételeit és módszertanát, valamint a költségtipusok nagyságát, 

ugyanakkor a sportesemények különböző résztvevőinek csoportjait. 

A Testnevelési- és sporttörvény 3. szakasza előírja, hogy „A helyi közigazgatás 

hatóságai kötelesek támogatni úgy a tömegsportot mint a teljesítménysportot, valamint 

biztosítaniuk kell a testnevelés és a sport művelésének szervezési és anyagi feltételeit a helyi 

közösségek esetében”. 

A 12. szakasz (2) bekezdése értelmében „a helyi közigazgatás hatóságai biztosítják 

a teljesítménysport esetében a sportolók felkészüléséhez szükséges feltételeket, a 

tudományos és orvosi támogatást, valamint beilleszkedésüket a tanügyi rendszerbe, a 

társadalmi és szakmai életbe”. 

A törvényes előírások betartása érdekében készült el a sportprogramok 

finanszírozási feltételeire, követelményeire és modszertanára vonatkozó szabályzat, az 

utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény 

előírásai alapján. A szabályzatban javasoljuk azokat az eljárásokat, amelyek alapján a 

sportszervezetek pénzügyi támogatásban részesülhetnek, különböző, teljesítménysportot 

szolgáló sportesemények megszervezése esetében, vagy azokban való résztvételkor, amely 



soprtesemények Kovászna megye esetében kiemelt jelentőséggel bírnak, regionális, országos 

és nemzetközi jelentőségűek, a szakszövetségek eseménynaptárának megfelelően. 

A szabályzatban ugyanakkor javasoljuk, hogy a támogatások lebonyolításakor 

betartásra kerüljenek a szabad versenyre vonatkozó szabályok, a közpénzek 

felhasználásának hatékonysága, az átláthatóság, a halmozás kizárása, valamint a 

visszamenőlegesség elkerülése. 

Tekintettel arra, hogy ezen szabályat irányadó, normatív jellegű, ugyanakkor 

közérdekű jelentőségű, javasolom, hogy elfogadás előtt a határozattervezet sürgősségi 

átláthatósági eljárással kerüljön meghirdetésre, a 2017-2018-as versenynaptárba való 

beilleszkedés érdekében. 

A fentieket figyelembe véve, javasolom a sportprogramok finanszírozási 

feltételeire, követelményeire és modszertanára vonatkozó szabályzat jóváhagyását, az 

utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény 

előírásai alapján. 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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