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SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
 

8/2005.(III.1.) 
 

r e n d e l e t e 
 

Sárospatak város testnevelési és sportfeladatairól 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzata az Alkotmánnyal, és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvénnyel összhangban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16.§ (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. 
 
 

1.§ 
 

A rendelet célja 
 
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Sárospatak Város Önkormányzatának (a 
továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelési és sportfeladatok megvalósításához szükséges 
feltételrendszerét, és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek 
felhasználásához. 
Az Önkormányzat a sport fejlesztésének és támogatásának hatékonysága és koordinációja 
érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a településfejlesztési, 
környezetvédelmi, közmővelıdési és más szabadidıs ágazatokat és biztosítja a sport integráns 
helyét a társadalmi kultúra fejlıdésében. 
Az Önkormányzat a testnevelés és sport rendszerét úgy mőködteti, hogy értékei a lakosság 
minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva egészségügyi állapotának 
megırzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidı hasznos eltöltéséhez.  
 
 

2.§ 
 

A rendelet hatálya 
 
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által kötelezıen ellátandó és önként vállalt 
feladatokra, a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására, valamint 
 

a.) a helyi testnevelés és sporttevékenység megvalósításában résztvevıkre, 
 

b.) a képviselı-testületre és szerveire, az önkormányzat sportfeladatot ellátó 
szervezeteire és sportlétesítményeire, 

 
c.) azokra a sportszervezetekre, klubokra, közösségekre és magánszemélyekre, akiket 

a képviselı-testület, vagy szerve sporttevékenységének ellátása céljából 
természetbeni vagy pénzbeli támogatásban részesít. 
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3. § 
 

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 
 
 
(1) Az Önkormányzat kötelezı feladata illetékességi területén a városi sporttevékenység 
támogatása. 
 
(2) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai a Képviselı-testület és a Képviselı-
testület által a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban megjelölt Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) hatáskörébe tartoznak.  
 
(3) Az Önkormányzat a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az alábbi feladatokat tőzi 
ki: 
 

a.) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelı sportkoncepció meghatározása 
és megvalósítása, 

 
b.) a felnıttek szabadidısportjának, a gyermek és ifjúsági sport helyi feltételeinek 

javítása, fejlesztése, 
 

c.) a versenysport támogatása, 
 

d.) a sporttal foglalkozó városi szervezetekkel való együttmőködés, 
 

e.) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, mőködtetése, fejlesztése, 
 

f.) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése, 
 

g.) az önkormányzati iskolai sportkörök mőködési feltételeinek biztosítása a 
Közoktatási törvény szerint, 

 
h.) a szabadidısport feltételeinek fejlesztése és támogatása, 

 
i.) sportrendezvények lebonyolítása, sportrendezvények lebonyolításának segítése, 

 
j.) a diákolimpiai városkörzeti versenyrendszer mőködtetése. 

 
 

4.§ 
 
Az Önkormányzat 
 

a.) éves költségvetésében a mindenkori költségvetési lehetıségeinek függvényében 
határozza meg a sportra fordítandó elıirányzatot, és a sportszervezetek 
támogatásának összegét, 

 
b.) a tulajdonában lévı sportlétesítményeket meghatározott idıpontban és 

idıtartamban – külön megállapodás alapján – a kezelı intézmények bevonásával 
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térítésmentesen, vagy bérleti díj megfizetése mellett a sportszervezetek és sportolók 
rendelkezésére bocsátja. 

 
c.) az éves költségvetésében, lehetıségei szerint, biztosítja a tulajdonában lévı 

sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének költségét. 
 

d.) önrészt biztosít- lehetıségei szerint- a nemzeti sportszabvány alapján épülı városi 
sportlétesítmények építéséhez.  

 
 

5.§ 
 

A sportszervezetek támogatása 
 
(1) Az Önkormányzat által meghatározott sportszervezetek mőködési célú támogatásban 
részesülhetnek. 
 

a.) A támogatott sportszervezet a támogatást kizárólag a versenyeztetéssel és a 
felkészüléssel összefüggı kiadásaira használhatja fel.  

 
b.) A támogatás havi, illetve negyedévi bontásban kerül átutalásra. Jelen szabálytól 

eltérni csak a Képviselı-testület engedélyével lehet.  
 

c.) A támogatásban részesítetteket elszámolási és szakmai beszámolási kötelezettség 
terheli. A támogatás összegének átutalására abban az esetben kerülhet sor, ha az 
elızıleg átutalt összeggel a sportszervezet – hitelesített számlamásolatok 
bemutatásával – elszámolt az Önkormányzat felé. A szakmai beszámolót évente 
kell elkészíteni és benyújtani az illetékes bizottsághoz.  

 
d.) Az éves költségvetésben a sportszervezetek támogatására megjelölt összegbıl 

300.000 Ft-ot az Önkormányzat elkülönítetten kezel. Az elkülönített összeg azon 
sportolók számára ítélhetı meg- kérelemre-, akik adott évben nemzetközi, illetve 
kiemelt hazai versenyen vesznek részt. Ha az elkülönített összeg nem kerül 
felhasználásra adott év november 30-ig, úgy az a sportszervezetek számára- 
részarányosan- átadható. 

 
(2) Az önkormányzat forrásaihoz mérten támogatja a Sárospatakon lebonyolításra kerülı 
sportrendezvényeket. A támogatottak körérıl és a támogatás mértékérıl, módjáról kérelem 
esetén a bizottság javaslata alapján a Képviselı-testület dönt. 
 
 

6.§ 
 
A sport területén végzett kiemelkedı tevékenységért az Önkormányzat Sárospatak város 
kitüntetı díjairól szóló 19/2004. (XI.08.) számú rendelettel módosított 22/2003. (XI.03.) 
rendelet 10.§ és 11.§ szerint adományozhat elismeréseket. 
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7.§ 
 

A sporttevékenység irányítása, ellenırzése 
 
(1) Az Önkormányzat a jogszabályok által meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos 
tevékenységet fenntartói, felügyeleti és más jogköröket közvetlenül, a Bizottságon, a 
polgármesteren, továbbá a Polgármesteri Hivatalon keresztül gyakorolja, illetve látja el.  
 
(2) A Bizottság sporttal kapcsolatos feladat és hatáskörét Sárospatak Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza. 
 
(3) Az Önkormányzat a város sporthagyományaira figyelemmel sportszakembereket, 
sportolókat és civil szervezeteket is bevonhat sportfeladatai ellátásához. 
 
 

18.§ 
 

Záró rendelkezések 
 
 
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) 
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Vukovich Lászlóné s.k.      Dr. Jánosdeák Gábor s.k. 
         aljegyzı                 polgármester 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
1Módosította a 22/2009. (XI. 11.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba. 
 


