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Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 12/2009. (V.06.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

a sportról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete – támogatva az egészség megőrzését, a 

gyermek- és ifjúsági sport (diáksport), a szabadidősport, az utánpótlás-nevelés, a verseny- és 

élsport körébe sorolt sporttevékenységet, valamint a fogyatékosok életminőségének sport által 

történő javítását, versenyszerű sportolását – az önkormányzatokról szóló, többször módosított 

1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1) bekezdésében, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§ (6) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A rendelet célja 

A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően fogalmazza meg Mezőkövesd 

Város Önkormányzatának (továbbiakban Önkormányzat) sporttal kapcsolatos feladatait és 

kötelezettségeit, valamint biztosítsa a 9/2004. (I.28.) ÖK számú határozattal elfogadott, 

11/2007. (I.31.) ÖK számú határozattal módosított  sportkoncepciójában foglaltak 

megvalósításához szükséges feltételrendszert, és az Önkormányzat költségvetéséből a sport 

támogatására rendelt összegek felosztási kereteit. 

2. § 

A rendelet hatálya 
 

 (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén kötelezően ellátandó 

és önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök 

felhasználására.  

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden Mezőkövesd Város közigazgatási területén működő, 

hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetre, városi 

sportági szakszövetségre,  oktatási és nevelési intézményre, iskolai sportkörre,  öntevékeny 

sportközösségekre, egyéb sport célú civilszervezetekre, az önkormányzat közigazgatási 

területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben résztvevő magánszemélyekre, minden 

önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére, az olyan gazdasági 

társaságra, amely a működése során e rendelet alapján támogatásban részesül,  valamint a 

Városi Sportcsarnokot, és Kavicsos tó szabadidőparkot, és sportpályát üzemeltető 

Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Sportcentrum Nonprofit 

Kft-re (továbbiakban: KÖZKINCSTÁR). 

 

 

 

 

 



3.§ 

 

Mezőkövesd  Város Önkormányzata által alapított vagy fenntartott sportfeladatot ellátó 

szervezet, illetve sportlétesítmény működése nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet 

vagy politikai irányzat mellett sem. 

A rendeletben megállapított jogok nemre, korra, vallásra, politikai, nemzeti, etnikai 

hovatartozásra vonatkozó különbségtétel nélkül illetik meg a város lakosságát és a 

szervezeteket. 

4.§ 

 

A sporttal kapcsolatos célok, feladatok 

 

 (1) A testnevelés és a sport részterületei - az óvodai testneveléstől a versenysportig - önálló 

egészet képezzenek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására. 

(2) Az Önkormányzata lehetővé kívánja tenni, hogy a testnevelés és a sport valamennyi 

hasznos funkciója (egészségmegőrzés, személyiség formálás, mozgáskultúra fejlesztése, 

nemzeti tudat erősítése, közösségi magatartás kialakítása, a nemzetek és az országok közötti 

kapcsolatok fejlesztése a szabadidő kulturált eltöltése, szórakozás és szórakoztatás) 

érvényesülhessen. 

(3) Az önkormányzat a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatait a 2004. évi I. tv. 55. § (1) 

bekezdése és a város sportkoncepciója alapján az alábbiak szerint határozza meg: 

a.) Sportlétesítmények építése, fejlesztése, fenntartása. 

b.) A nevelési és oktatási intézmények sportlétesítményei működési 

feltételeinek biztosítása, felszereléseinek fejlesztése. 

c.) A gyermek, ifjúsági, diáksport feltételrendszerének megfelelő biztosítása. 

d.) A szabadidősport feltételeinek fejlesztése, a napi mozgást biztosító játszóterek, közparkok 

kialakítása, fenntartása. 

e.) Sportrendezvények támogatása 

f).) Önszerveződő sportegyesületek, társadalmi szervezetek támogatása (egyedi és pályázati 

úton). 

g.) Utánpótlás-nevelés, és sportiskolai képzés működtetésének támogatása 

h.) Versenysport, élsport támogatása, 

i.) Fogyatékosok sportjának támogatása  

 

5.§ 

 

A sportfeladatok ellátásának szervezeti keretei 

 

A rendeletben meghatározott sportfeladatok ellátása, illetve segítése érdekében a 

Polgármesteri Hivatal szervezeti keretén belül az ügyrend szerint működik az Önkormányzati 

Szolgáltató, és Okmányiroda. 

Az önkormányzat működteti az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi 

Bizottságot (a továbbiakban: Sport Bizottság). 

 

 

 

 

 

 



6. § 

Az önkormányzat sport feladatainak finanszírozási formái 

 

 

  Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott sport-feladatainak ellátására az éves 

költségvetési rendeletében kerül meghatározásra, melynek minimális  mértéke az adott évi 

kiadási előirányzat 1 %-a. 

7. § 

A gyermek- és ifjúsági sport (diáksport) támogatása 

 

(1) Mezőkövesd Város Képviselő testülete, a Sport Bizottsága, valamint a Mezőkövesd 

Városi Diákönkormányzat véleményét figyelembe véve a rendelet 6. § (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint biztosít támogatást a diáksport részére. 

(2) A városi intézmények önálló sportrendezvényeinek, sportnapjaink támogatása az 

önkormányzat által meghirdetett pályázat útján történhet.  

(3) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő létesítményekre vonatkozóan –   KÖZKINCS-

TÁR Kft útján – a városi óvodai és diákversenyekre, az intézmények által szervezett 

rendezvényekre térítésmentes létesítményhasználatot biztosít. 

(4) Az Önkormányzat támogathatja az önkormányzati intézmények, illetve a Mezőkövesdi 

KÖZKINCS-TÁR Kft. által szervezett városi szintű sporttáborokat. 

8. § 

Az utánpótlás-nevelés és a sportiskolai képzés támogatása 

(1) Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos támogatásokat az Önkormányzat  Képviselő-

testülete a költségvetési rendeletében határozza meg. 

(2) A sportiskolai képzésben résztvevő sportágak köréről és a sportáganként működtetett 

sportcsoportok számáról – a Sport Bizottság javaslatának figyelembe vételével – a 

sportiskolai képzést működtető Mezőkövesdi Általános Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Szakszolgálat dönt (továbbiakban: MÁAMIPSZ). 

(3) Utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezetek utánpótlás-nevelési támogatásban 

részesülhetnek. 

(4) Az Önkormányzat az utánpótlás-nevelést az egyesületi, szakosztályi finanszírozás keretén 

belül támogatja, és kiemelten figyelemmel kíséri.  

(5) A támogatott szervezet  a számára megítélt támogatást a támogatási szerződésben 

meghatározott  célokra használhatja fel. 



9. § 

A szabadidősport támogatása 

(1) A Sport Bizottság javaslatára az Önkormányzat a hatályos költségvetési rendeletében 

biztosított pénzeszköz átadás előirányzat terhére támogatást nyújthat a városi szabadidősport 

szervezetek éves programjainak megvalósításához és sportrendezvényeikhez.  

(2) Minden szabadidősport szervezet és sportrendezvény támogatása pályázat útján, vagy 

kérelem alapján történhet. 

(3) Az Önkormányzat a szabadidősport rendezvények lebonyolítása céljából biztosíthatja a 

tulajdonában lévő létesítmények térítésmentes igénybevételét, melyről kérelemre az 

Önkormányzat dönt. 

10. § 

 

A versenysport támogatása 

 

(1) A versenysport támogatása a mindenkor hatályos sportkoncepcióban foglaltak és a 

költségvetési rendeletben biztosított sporttámogatás felosztásának alapelvei szerint, a Sport 

Bizottság véleményét figyelembe véve pályázati úton történhet. 

(2) A támogatott sportszervezet a támogatást a felnőtt sportolók esetében kizárólag     

    a versenyeztetéssel összefüggő kiadásokra használhatja fel. 

(3) A támogatott sportszervezetek körét – a Sport Bizottság javaslata alapján, a  

   sportkoncepcióban foglaltak szerint – a Képviselő-testület a költségvetési rendelet  

   tárgyalása során határozza meg évente. 

 

11. § 

 

Fogyatékosok sportjának támogatása 

 

(1) Az Önkormányzat által sport támogatására – a városban működő társadalmi szervezetek 

munkájának elismeréseként az adófizető tevékenységet folytató adóalanyok támogató 

nyilatkozata alapján- az önkormányzat költségvetési rendeletében e célra elkülönített összeg 

1 %-a – de minimum a tárgyévet megelőző évi támogatás inflációval növelt mértéke – a 

fogyatékosok sportjának támogatását biztosítja a mindenkori sportkoncepcióban 

megfogalmazott elvek alapján. 

(2) A támogatással az Önkormányzat azt is kifejezi, hogy a fogyatékosok   

 sportteljesítménye egyenlő értékű az „épek” teljesítményével. 

(3) Az Önkormányzat által a fogyatékosok sportjának támogatására rendelt összeg  

   felosztásáról a Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az alábbi  

   szempontok szerint: 

a) Elsődlegesen támogatandó a 2004. évi I. tv. 16.§ (1)-(3) bekezdése szerint  

   hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző sportszervezet, amely  

   alapszabálya szerint fogyatékos személyekkel foglalkozik, az eredményesség,  

   illetve a tevékenységben résztvevők száma figyelembevételével, 



b) Másodlagosan támogatandó az olyan – egyéb formában működő – szervezet, amelynek 

alapító okiratában vagy szervezeti és működési szabályzatában a társadalom többségétől 

eltérő adottságú, képességű személyek részére szervezett sporttevékenység, (versenysport, 

szabadidős sport, rekreációs illetve rehabilitációs sport) mint alapvető célkitűzés szerepel. 

(4) Az Önkormányzat a fogyatékosok sportját ezen felül a sportolásához szükséges speciális 

fizikai körülmények megteremtésével, fenntartásával – és annak lehetővé tételével, hogy 

azokat edzés céljára az érintettek díjmentesen használhassák – is segíti. 

(5) Az Önkormányzat lehetőségeihez képest hozzájárul a fogyatékosok 

sportrendezvényeinek a megrendezéseihez, elsősorban a sportlétesítmények alkalmankénti 

térítésmentes rendelkezésre bocsátásával. 

 

12. § 

 

Sportrendezvények támogatása 

 

(1) Az Önkormányzat támogathatja a Mezőkövesden lebonyolításra kerülő 

sportrendezvényeket, ha a sportrendezvény szerepel az országos, a megyei, a városi sportági 

szakszövetségek, a Szabadidősport Szövetség, vagy a diáksport versenynaptárában, vagy a 

város esemény-naptárában.  

(2) A támogatottak köréről és a támogatás mértékéről kérelem, vagy nyilvános pályázat 

alapján az Önkormányzat dönt.  

 (3) Mezőkövesd város területén önkormányzati támogatás igénybe vételével lebonyolításra 

kerülő országos és nemzetközi sportesemény rendezésével kapcsolatosan előzetesen ki kell 

kérni a Sport Bizottság véleményét. 

    (4) Az önkormányzat támogathatja egyedi kérelem esetén Mezőkövesd Város 

képviseletében kiutazó sportolók nemzetközi vagy külföldi sportrendezvényen 

való részvételét.     

13. § 

 

Rendezvény-támogatás igénylése kérelem esetén 

 

(1) A támogatási igényt – sporttámogatási kérelem formájában – Mezőkövesd Város 

Polgármesteréhez címezve kell eljuttatni. 

(2) A rendezvény-támogatási kérelemnek tartalmaznia kell: 

a.) a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét, 

b.) a sportrendezvény időpontjának, helyének megjelölését, 

c.) a sportrendezvény költségvetés-tervezetét, 

d.)a sportrendezvény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős személy nevét, címét, 

e.) az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát, 

f.) a kérelmező bankszámlaszámát és adószámát, 

g.) létesítményhasználati igény esetén a használat időtartamára vonatkozó 

adatokat. 

 



14. § 

 

A támogatások elbírálása 

 

(1) A sporttámogatások odaítéléséről, az éves költségvetési rendeletben meghatározott 

pénzeszköz átadás előirányzat keretein belül – a Sport Bizottság  javaslatának 

figyelembevételével -  a Képviselő-testület dönt.  

(2) A támogatások – támogatási szerződések alapján – csak abban az esetben fizethetők ki, 

ha: 

 

a.) támogatás felhasználása kizárólag a sport céljait szolgálja, 

b.)a támogatások a rendeletben meghatározott módon történhetnek, 

c.) a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott időpontig 

és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról, 

d.) a támogatott felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és biztosítja 

azok ellenőrizhetőségét, 

e.) a sportszervezet sportolója, vagy alkalmazottja által esetlegesen igénybe vett sport 

bérlakással kapcsolatosan nincs közüzemi, vagy lakbértartozása. 

 

15. § 

A sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása 

(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket a KÖZKINCS-TÁR Kft – mint 

100%-os önkormányzati tulajdonú társaság – üzemelteti. 

Működtetésükhöz, felújítási és karbantartási költségeikhez adott támogatást az éves 

költségvetési rendelet határozza meg, mely összeg az Önkormányzat és a  KÖZKINCS-TÁR 

Kft között évente megkötésre kerülő megállapodások alapján a társaság számára átadásra 

kerül. 

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények bérbeadására, használatba 

adására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2007. 

(III. 29.) ÖK számú rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) A Képviselő-testület a társadalmi, vagy gazdálkodó szervezetek egyedi kérelme alapján 

dönt – városmarketing, városi sportélet szempontjából kiemelkedő sportrendezvények – 

térítésmentes létesítményhasználatáról.  

 

16. § 

A sportvagyon működtetése, hasznosítása 

(1) Általános rendezési terv módosítását célzó előterjesztéseket, amennyiben az sportolásra 

alkalmas területet, zöldfelületet, játszóteret érint, a Sport Bizottságnak is véleményezni kell. 

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportvagyon, sportolásra alkalmas terület, 

létesítmény, részleges vagy teljes hasznosításával, kialakításával, azon végzett beruházással, 

annak megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseket a Sport Bizottság is 

előzetesen véleményezi. 



(3) Az Önkormányzat a város rendezési tervében rögzíti a szabadidősport, a rekreáció 

céljait szolgáló játszóterek, sportudvarok létesítését. 

 

17. § 

A sport szakigazgatás működése 

 
Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal keretén belül – a sportszervezetek, sportszakmai, 

sportjogi, törvényességi tevékenységének, a város sportvagyonával kapcsolatos általános 

kérdéseinek, a város egészét érintő sportfeladatoknak (sportesemények, pályázatok, szakmai 

konferenciák, sportinformációs rendszer, stb.) magas szintű ellátása érdekében – megfelelő 

személyi és infrastrukturális háttérrel rendelkező sport szakigazgatási referenst alkalmaz. 

 

18. § 

Sport szakmai együttműködés támogatása 

 
Az Önkormányzat támogatja a sport különböző területei közötti – úgy mint iskolai 

testnevelés, diáksport, szabadidősport, versenysport, fogyatékosok sportja, illetve az e 

területeken dolgozó sportvezetők – szakmai fórumok keretében zajló együttműködési 

folyamatokat.   

19. § 

A sport népszerűsítése 

 
Az Önkormányzat fokozott figyelmet fordít Mezőkövesd Város sportja általános és specifikus 

értékeinek népszerűsítésére az írott és elektronikus médiában, különös tekintettel az Internet 

és az általa fenntartott sajtó adta lehetőségekre. 

 

20. § 

Záró rendelkezések 
 

 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 
 

 Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző      polgármester  
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