ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA

2019/_______számú HATÁROZAT

„A teljesítménysport népszerűsítése” című közérdekű sportprogram közpénzből való
anyagi támogatása Kovászna Megye Tanácsa által

Kovászna Megye Tanácsa,
2019. ______________ -i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja „A
teljesítménysport népszerűsítése” című közérdekű sportprogram közpénzből való anyagi
támogatását Kovászna Megye Tanácsa által
figyelembe véve:
 a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
 a szakbizottságok jelentéseit;
 a módosított és kiegészített 2006. évi 273-as helyi közpénzügyekről szóló törvényt;
 a módosított és kiegészített 1447/2007-es Kormányhatározatot a sporttevékenységek
Pénzügyi szabályainak elfogadásáról;
 a módosított és kiegészített 2000. évi 69-es számú testnevelési és sporttörvény 18^1
cikkelyének (2) bekezdését és a 67^1 cikkelyének (3) bekezdését;
 884/2001-es Kormányhatározatnak a testnevelésről és a sportról szóló Törvény
rendelkezéseit végrehajtó rendelet elfogadásáról;
 az ifjúsági és sportminiszter módosított és kiegészített 664/2018-as Rendelete a
sportprojektek és -programok állami finanszírozására;
 a módosított és kiegészített 227/2015-ös Pénzügyi Törvénykönyv;
 a 631/890/2017-es miniszteri Rendelet a sportszerződés keretmodelljének jóváhagyásról
(az ifjúsági és sportminiszter és a munkaügyi és szociális igazságügyi miniszter közös
rendelete);
 teljesülnek az újraközölt 52/2003-as Törvényben előírt eljárások a közigazgatás
döntéshozatali átláthatóságáról,
a módosított és kiegészített 2001. évi 215-ös számú, újraközölt helyi közigazgatási
törvény 91. szakasza (5) bekezdésének „a” betűjének 6. pontja, valamint a 97. szakasza (1)
bekezdése alapján
ELHATÁROZZA:
1. szakasz: „A teljesítménysport népszerűsítése” című közérdekű sportprogram
keretében lehet Kovászna Megye Tanácsának sportprogramok számára anyagi
támogatást nyújtani.

2. szakasz: Jóváhagyja „A teljesítménysport népszerűsítése” című közérdekű
sportprogram céljait, melyek számára Kovászna Megye Tanácsa anyagi támogatást
nyújt az 1. számú melléklet alapján.
3. szakasz: Jóváhagyja a sportprogramok finanszírozására vonatkozó feltételek,
kritériumok és eljárás szabályait tartalmazó Rendeletet a módosított és kiegészített
2000. évi 69-es számú testnevelési és sporttörvény rendelkezései által, a 2. számú
melléklet alapján.
4. szakasz: az 1. és 2. számú melléklet jelen határozat szerves részét képezi.
5. szakasz: Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a
Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.

Sepsiszentgyörgy, ______________
TAMÁS Sándor
elnök
Ellenjegyzi:
VARGA ZOLTÁN
Kovászna megye jegyzője

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.”
„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása.”
N.E.

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
Ikt. szám:_________/________

INDOKLÁS
„A teljesítménysport népszerűsítése” című közérdekű sportprogram közpénzből való
anyagi támogatása Kovászna Megye Tanácsa által

A teljesítménysport a nemzeti szintű sportfejlesztés egyik alapvető tényezője, fontos
képviseleti szerepet tölt be Románia számára a nemzetközi jellegű hivatalos
sportversenyeken.
A teljesítménysport segítségével az egyén szaktudásának értékesítése egy szervezett
kiválasztási, felkészülési és versenyrendszerben történik, a sporteredmények javítása,
rekordok elérése és a győzelem céljából.
A sport gyakorlása közvetlen hatással van a társadalmi és fizikai képességek, a
csapatszellem, a fizikai teljesítmény és a karakterfejlesztés fejlődésére.
A módosított és kiegészített 664/2018-as miniszteri Rendelet meghatározza a
támogatható közhasznú sportprogramokat, amelyeket közpénzekből lehet finanszírozni,
ilyenek „A teljesítménysport népszerűsítése” (P1), a „Sport mindenkinek” című program
(P2), a „Sportbázisok alapjainak karbantartása, üzemeltetése és fejlesztése” (P3), a „Fedezzük
fel újra a kislabdajátékot” (P4) és a „Románia mozgásban van” című programok (P5).
Kovászna megye, Kovászna Megyei Tanácsa által támogatásra javasolja „A
teljesítménysport népszerűsítése” című közhasznú sportprogramot.
A módosított és kiegészített 664/2018-as miniszteri Rendelet 2. cikkelyének 2.
bekezdése alapján azoknak a sportprogramok a támogatása, melyeket a sportegyesületek
kezdeményeztek, ahogyan az a módosított és kiegészített 69/2000-es Törvény 18A1
cikkelyének (2) bekezdésében van felsorolva, a 664/2018-as Rendelet 1. cikkelyében szereplő
közhasznú sportprogramokra, a döntéshozó szerv egy jóváhagyott eljárás alapján kell
odaítélje a módosított és kiegészített 69/2000-es Törvény 67A1-es cikkelyének (3) bekezdése
alapján.
A közhasznú sportprogramok finanszírozására vonatkozó szabályozás tartalmazza a
közpénzek igénybevételének célját, tárgyát, alkalmazási körét, feltételeit és kritériumait, a
sportprogramok támogathatóságát és a finanszírozás odaítélési eljárását.
A közpénzekből finanszírozható közhasznú sportprogramok általános célja: az egyéni
készségek értékesítése egy szervezett kiválasztási, képzési és versenyrendszerben, amely
biztosítja a folyamatos fejlődést, nemzeti és nemzetközi rekordok megvalósítása valamint a
győzelem megszerzése;
egyes sporteredmények jutalmazása és díjazása, a
teljesítménysportok ösztönzése.
A közhasznú sportprogramok általános célkitűzései a következők: kiemelni a
teljesítménysport jelentős és állandó hozzájárulását a helyi és romániai közösségek
presztízsének képviseletéhez és megerősítéséhez nemzeti és nemzetközi szinten, támogatni a
sportágakat és versenyeket, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten helyi hagyományaik és
fejlettségi szintjük szerint, a gyermekek és a juniorok teljesítményének támogatása a
hátrányos helyzetű kategóriákra szánt sportprogramok folyamatos tevékenységével és
fejlesztésével párhuzamosan, minden sportág kiválasztási, felkészülési és verseny
rendszereinek javítása, a sportjátékok helyreállítási folyamatának támogatása, értékük,

hagyományuk és a helyi, nemzeti és nemzetközi szintű fejlődés szintje szerint, optimális
feltételek megteremtése a sportolók modern sportbázisokban való felkészüléséhez és
versenyeken való részvételéhez, a helyi és nemzetközi sportesemények szervezésének
lehetősége, amely valódi előnyökkel jár a helyi közösségek és Románia számára.
Tekintettel a fentiekre, Kovászna Megye Tanácsa általi jóváhagyásra javasolom „A
teljesítménysport népszerűsítése” című közhasznú sportprogram közpénzből való
finanszírozásáról szóló határozattervezetet.

TAMÁS Sándor
elnök

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.”
„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása.”
N.E.

