
 

 

 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

11/2006.(III.31.), 24/2010. (VI.25.); 23/2014.(VI.26.) ÖNK. RENDELETEKKEL MÓDOSÍTOTT 

7/2005. (III.03.) ÖNK. RENDELETE 

A SPORT TÁMOGATÁSÁRÓL 

 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő 

jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében, 

személyiségformálásában, a közösségi magatartás kialakításában, a lakosság életminőségének 

javítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8.§ (1)-(2) bekezdésében 

meghatározott feladatok végrehajtására, illetve a 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, 

valamint a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következő rendeletet alkotja:  

 

 

A rendelet célja 

 

1.§ 

 

(1) A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (a 

továbbiakban önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert és 

szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának. 

 

(2) A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 

egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az 

egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének 

társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság 

erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. 

 

(3) Célként fogalmazza meg, hogy a lakosság mind szélesebb körében kialakuljon a mozgásgazdag 

életmód, a testedzés szerves szükségletté váljon, a sportolás közösségi és társadalmi 

programként általánosan elfogadott legyen. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§ 

 

(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 Hajdúböszörmény Város közigazgatási területén működő 

 

a) hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű 

sportszervezetekre, 

b.) városi szabadidősport egyesületekre, 

c.) sportlétesítményekre, 

d.) általános és középiskolai sportkörökre, diáksport egyesületekre, 

e.) közoktatási intézményekre, 

f.) további mindazon civil szervezetekre és magánszemélyekre, amelyek/akik a városi 

sportcélok és feladatok megvalósításának aktív résztvevői. 
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Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

 

3.§ 

 

(1) Az önkormányzat feladata illetékességi területén a helyi sporttevékenység támogatása. 

 

(2)  Ennek formái különösen: 

 a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása  

  és megvalósítása,  

b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való 

együttműködés, 

c) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése,  

d) az iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

 

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladatok keretében illetékességi területén a (2) 

bekezdésben foglaltak mellett – lehetőségei szerint – biztosítja az iskolai sportkörök, diáksport 

egyesületek működésének feltételeit is. 

 

(4) Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelező feladatai mellett 

illetékességi területén a helyi sporttevékenységet elsősorban a következő módon támogathatja: 

 

a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével, 

b) a külön jogszabályban meghatározott sportszabvány alapján új sportlétesítmények 

építésével,  

c) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatásával  

d) sportrendezvények szervezésének segítésével,  

e) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével,  

f) a gyermek és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló 

sportrendezvények lebonyolításának segítésével,  

g) az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenységek feltételeinek elősegítésével,  

h) az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenység segítésével, 

i) a Bocskai István Általános Iskola és Városi Sportiskola működtetésével.1 

 

 

A sporttevékenység finanszírozása 

 

4.§ 

 

(1)2Az önkormányzat a sport támogatását a hatályos költségvetési rendeletben szabályozza. A 

költségvetésben sportszervezetek, egyesületek támogatására pályázati források is rendelkezésre 

állhatnak, amely keretek felhasználására az Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság tehet 

javaslatot. 

 

(2) A sportfeladatok ellátását jelenleg döntően a Városi Sportszolgáltató Kft. végzi feladat-ellátási 

megállapodás alapján. A Kft. működésében az Önkormányzat, mint kisebbségi tulajdonos vesz 

részt. A feladat-ellátási megállapodásban rögzített célok megvalósításához a Képviselő-testület 

az önkormányzat évenkénti költségvetésében támogatást biztosít.3 

 

                                                 
1 Módosította a 24/2010.(VI.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010.július 01-től. 
2 Módosította a 23/2014. (VI.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. június 27. napjától. 
3 Megállapította a 24/2010.(VI.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010.július 01-től. 
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Sportlétesítmények működtetése 

 

5.§ 

 

(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket Hajdúböszörmény Város 

Önkormányzata működteti. Ez alól a Vásár tér 27. sz. ingatlan kivétel, amit a korábbiakban 

hivatkozott feladat-ellátási megállapodás alapján a Városi Sportszolgáltató Kft. üzemeltet.4 

 

(2) A sportlétesítmények működtetéséhez, felújítási és karbantartási költségeikhez szükséges 

tárgyévi pénzeszköz megállapítása minden esetben az előző évi beszámoló és a tárgy évi 

költségvetési terv ismeretében történik.  

 

(3) 5 

 

(4) 6 

 

A sportkeret felhasználása7 

 

6.§ 

 

(1)8Amennyiben a költségvetésben pályázati források állnak rendelkezésre, az Népjóléti, Ifjúsági és 

Sport Bizottság minden évben pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja az ifjúsági, sport és 

egyéb szervezetek támogatása. 

 

(2) 9A felhívásra pályázatot nyújthat be sportszervezet, egyesület, amely megfelel „a közpénzek 

felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és 

ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról” szóló módosított 9/2012. (II.14.) 

Önkormányzati rendelete 

 

(3) 10 

A sportvagyon működtetése, hasznosítása 

 

7.§ 
 

(1)11 Általános rendezési terv módosítását célzó előterjesztéseket, amennyiben azok sportolásra 

alkalmas területet, zöldfelületet, játszóteret érintenek, Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság 

véleményezi.  

 

(2)12 Az önkormányzat tulajdonában lévő sportvagyonnal, a sportolásra alkalmas terület, 

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

annak megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseket az Népjóléti, Ifjúsági és 

Sport Bizottság  véleményezi. 

                                                 
4 Megállapította a 24/2010.(VI.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010.július 01-től 
5 Hatályon kívül helyezte a 24/2010.(VI.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010.július 01-től 
6 Hatályon kívül helyezte a 24/2010.(VI.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010.július 01-től 
7 Módosította a 11/2006.(III.31.) Önk. rendelet. Hatályos: 2006. április 5-től. 
8 Módosította a 23/2014. (VI.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. június 27. napjától. 
9 Módosította a 23/2014. (VI.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. június 27. napjától. 
10 Hatályon kívül helyezte a 24/2010.(VI.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010.július 01-től 
11 Módosította a 23/2014. (VI.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. június 27. napjától. 
12 Módosította a 23/2014. (VI.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. június 27. napjától. 
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A feladatok megvalósításában résztvevők köre 

 

8.§13 

 

E rendeletben megfogalmazottak megvalósításában közreműködik Hajdúböszörmény Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete, az Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság, Polgármesteri Hivatal 

továbbá: 

 

— közoktatási intézmények 

— magánszemélyek, vállalkozások,  

— diáksport-szervezetek,  

— sportszervezetek, egyesületek,  

— civil szervezetek 

— egyházak, 

— hatóságok, 

— kisebbségi önkormányzatok, 

— illetve mindazon szervezetek, magánszemélyek, akik felelősséget éreznek a 

testnevelés és sport, mint testkultúra biztosításában, fejlesztésében.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

9.§ 

 

A rendelet kihirdetését követően 2005. március 15. napjával lép hatályba azzal, hogy az 5.§ (3) és 

(4) bekezdésben foglaltakat 2005. július 01-től kell érvényesíteni. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző 

gondoskodik. 

 

 

Hajdúböszörmény, 2005. február 24. 

 

 

 

 

 ________________________ _________________________ 

 Kathiné Juhász Ildikó Dr. Ficsor László 

 polgármester jegyző 

 

                                                 
13 Módosította a 23/2014. (VI.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. június 27. napjától. 


