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69/2013.(V. 13.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
önkormányzat) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 55. § (6) 
bekezdése alapján, az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos 
feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatásáról az 
alábbiak szerint határoz: 

 
I. Általános szabályok 

 
1. Tiszacsege Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását 

közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja. 
A sportolást olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság 
életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehetőségei függvényében a 
fokozott önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvevő 
intézmények, színterek és szervezetek támogatását. 
 

2. Az önkormányzat feladatának tekinti:           
 
a)  a fiatalok számára az alapvető sportolási képességek megszerzéséhez a közoktatási 

intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez, 
sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását, 

 
b) a lakosság széles rétegei számára a sportolási és rekreációs lehetőségek 

hozzáférhetővé és vonzóvá tételét, 
 
c) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra 

megteremtésének elősegítését, a már meglévő létesítmények fenntartását és 
fejlesztését, 

 
d) a prioritásokhoz, tradíciókhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás 

megvalósítását. 
 

II. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatai 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata kötelező feladata illetékességi területén a helyi 
sporttevékenység támogatása. 
Ennek formái különösen: 

 



a) a  sport  középtávú  fejlesztési  céljainak  megfelelő  helyi  sportkoncepció 
meghatározása és megvalósítása, 

 
b)  a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés, 
 
c) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és 

működtetése, 
 
d)  az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

 
2. Az önkormányzat a kötelező feladatai mellett a helyi sporttevékenységet – anyagi 

lehetőségeitől függően – elsősorban a következő módon támogatja: 
 

a)  a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével, 
 
b) a jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új 

sportlétesítmények építésével, 
 
c)  a szabadidősport- feltételeinek fejlesztésével, 
 
d)  a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, 

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a 
tömeges részvétellel zajló sportrendezvényének lebonyolításának segítségével, 

 
e)  a város adottságainak megfelelő részvétellel a nemzetközi sportkapcsolatokban. 

 
III. Az önkormányzat sportfeladata ellátásának szervezeti keretei 

 
1. Az önkormányzat feladatait intézményein, valamint sportszervezeteken, sportági 

szakszövetségeken – esetenként együttműködési megállapodásokon – keresztül látja el. 
 

2. Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni: 
 
a)  intézményeivel, 
 
b)  sportszervezetekkel, 
 
c)  sportági szakszövetségekkel, 

 
d)  sportfeladatot is ellátó civil szervezetekkel, 

 
e)  a roma nemzetiségi önkormányzattal 
 

3. A bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a város sportfeladatainak 
teljesítése érdekében az önkormányzat megállapodáson alapuló szerződéses 
kapcsolatot létesíthet. 
 

4. A bekezdésben meghatározott sport-megállapodás megkötéséről a képviselő-testület 
dönt. 
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IV. A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése 

 
1. A sportról szóló törvény és a jelen határozat által megjelölt sport-feladatokkal 

kapcsolatos feladat- és hatásköröket a képviselő-testület és a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság gyakorolja. 
 

2. Bizottság feladatai:  
 
a) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, 

elidegenítésére, használatára vonatkozó tervek, koncepciók, előterjesztések 
véleményezése 

b) a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felhasználásának 
figyelemmel kísérése 

c) szakmai vélemény nyilvánítását – önkormányzati hatáskörbe tartozó – oktatási, 
sport- és testnevelési kérdésekben, 

d)  sportrendezvények kezdeményezése, 
e)  a városban működő sportszervezetek tevékenységének segítése 

 
V. A sporttevékenység finanszírozása 

 
1. Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait 

költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó 
normatív állami hozzájárulás, az önkormányzat saját bevétele, a központosított 
előirányzatból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a 
különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás. 
 

2. Az önkormányzat a központi költségvetésből finanszírozott pályázatokhoz a szükséges  
önrészt a mindenkori éves költségvetésben határozza meg. 
 

3. A  önkormányzat  éves  költségvetésében  állapítja  meg,  a  sportra  fordítandó  
összeget, melyet a határozat függeléke tartalmaz. A sportra fordítandó összeg 
tartalmazza a sportcélú támogatásokat, valamint a sportlétesítmények működtetésének 
költségeit. 
 

4. Az önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az 
intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal használatában lévő sportlétesítmények 
fenntartásának, s működésének pénzügyi fedezetét. 
 

5. A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet. 
 

6. Az önkormányzati iskolai sportkörök működésének feltételeit a költségvetésből kell 
biztosítania. 
 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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függelék a 69/2013.(V. 13.) KT. számú határozathoz   
 
 
 

Sportra fordítandó költségvetési összeg 
 
 
 
Az önkormányzat 2013. évben a sportra az alábbi összegeket fordítja 
 
sportegyesület támogatása     2.000 e Ft 
LEADER pályázat keretében megvalósuló Sportpálya fejlesztés önereje 4.014 e Ft. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Füzesiné Nagy Zita sk. 
       polgármester                    jegyző 
 
 
 
A kivonat másolat hiteléül: 
 
Tiszacsege, 2013. május 13. 
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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