
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

12/2005. (II.28.) számú 
 

R E N D E L E T E 
 

A SPORTRÓL 
 

(Módosításokkal egységes szerkezetben.) 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. évi I. tv. 55. § /6/ bekezdése, a 
sportról, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet célja 
 

1.) Megteremti Edelény Város Önkormányzata sportkoncepciójának megvalósításához 
szükséges feltételrendszert, szerkezeti keretet biztosít a sport támogatására jóváhagyott 
támogatási összegek felhasználásának. 

 

2.)  Edelény város területén a helyi adottságokat figyelembe véve biztosítja a város polgárai 
számára a sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység alapvető 
feltételeit, a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést, az 
önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartását, működését, az 
önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtését. 

 

3.) Figyelemmel jelentőségére, az önkormányzat hosszú távra meghatározza a 
sporttevékenység pénzügyi-gazdasági feltételeit, szabályozza a sporttámogatási rendszer 
működési rendjét, az önkormányzat által nyújtható támogatások feltételeit, felhasználását, 
elszámolását. 

 

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 Edelény város közigazgatási területén belül kiterjed: 
 

a) a helyi sportszervezetekre, társadalmi és civil szervezetekre, társulásokra, 
vállalkozásokra és magánszemélyekre amelyekkel, illetve akikkel a sportfeladatok 
ellátásáról, vagy támogatásáról az önkormányzat megállapodást köt; 

b) nevelési-oktatási intézményekre, az iskolai sportkörökre; 
c) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetőjére. 
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3.§ 
 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatai 
 

1.) Az önkormányzat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban feladatának tekinti: 
 

a) a helyi sport középtávú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció és sportról 
szóló helyi rendelet megalkotását, elfogadását és megvalósítását; 

b) a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra, felvilágosító tevékenység 
végzését az egészséges életmód iránt; 

c) a helyi sporttevékenység támogatását; 
d) a sporttevékenységet folytató, támogatásra jogosult sportszervezet alap és 

eredményességi támogatását 
e) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családtagok sportjának, 

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, a gyógy-
testnevelésnek, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények 
lebonyolításának a segítését, 

f) a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést; 
g) a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportcélú ingatlanok fenntartását, 

üzemeltetését, fejlesztését; 
h) a nemzetközi sportkapcsolatok gondozását; 
i) a kiemelkedő eredményeket, érdemeket szerzett személyek, csapatok elismerését; 
j) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak költségvetésből történő 

finanszírozását, illetve a pénzügyi lehetőségek szerinti támogatását. 
k) A sportági szakszövetségekkel való együttműködést, a városban működő 

bizottságainak segítését. 
 

4.§ 
 

A sporttevékenység finanszírozása 
 

1.) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait 
költségvetéséből finanszírozza illetve támogatja. 

 

2.) A Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében állapítja meg a sportcélú támogatás 
mértékét. 

 

3.) A rendelkezésre álló forrást a Képviselő-testület a következő célokra biztosíthatja: 
a) normatív támogatás, 
b) feladathoz kötött fejlesztési támogatás, 
c) pályázati rendszeren alapuló feladatellátás-támogatás, 
d) sportcélú nevelés-oktatás folytatása, 
e) sportrendezvények lebonyolítása, 
f) tartalékra: a tartalékalap mértékét a Képviselő-testület állapíthatja meg, amely a 

rendkívüli, előre nem látható, sportcélú kiadások finanszírozására szolgál. 
 

4.) A támogatás szerződés alapján vehető igénybe. 
 

5.) A Képviselő-testület biztosítja a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartásának 
és üzemeltetésének pénzügyi fedezetét. 
 

A létesítmények kezelését és hasznosítását a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.1 
végzi. 

                                              
1 Módosított szövegrész az 5/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet 5.§ -a alapján,  hatályos 2013. február 15.  

napjától. 
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6.) Az Önkormányzat a hivatalosan bejegyzett, Edelényben működő sportegyesületek részére 
a sportlétesítmények használatát ingyenesen biztosítja. 

 
7.) Az önkormányzat az intézményi költségvetésen keresztül biztosítja az óvodai és iskolai 

testnevelés, a mindennapos testedzés és az iskolai diáksport működését. 
 

8.) Az Önkormányzat működési támogatásban részesíti évente a város működő 
sportegyesületeit (verseny-és szabadidősport). 

 

9.) Az egyes sportszervezetek támogatásának mértékét a mindenkori éves költségvetési 
rendelet tartalmazza. A támogatás átutalásának ütemezéséről, az elszámolás módjáról a 
sportszervezetekkel megállapodást kell kötni. 

5.§ 
 

Támogatási feltételek meghatározása 
 

1.) Az önkormányzati támogatás kérelem útján nyerhető el. 
 

a) A rendeletben szabályozott pénzbeli támogatások megállapítására vonatkozó kérelmet 
a Képviselő-testülethez lehet előterjeszteni. 

b) A kérelmező a sporttámogatásra való jogosultság elbírálásához köteles adatokat 
szolgáltatni tevékenységről. 

 

2.) A támogatás elnyeréséhez az alábbi feltételeknek kell megfelelni: 
 

a) Az önkormányzat, a szakosztály vagy a versenyző által közösen kialakított és 
elfogadott célkitűzés és feltételrendszer elfogadása. 

b) Az előző év pénzügyi beszámolójának elfogadása, amennyiben már részesült 
támogatásban. 

c) A sportszervezetek által benyújtott támogatási kérelem tartalmazzon egy előzetes 
költségbecslést. 

d) Edelény Város Önkormányzata csak akkor nyújthat a sportszervezet részére 
támogatási szerződés alapján támogatást, ha annak 
- nincs lejárt köztartozása, 
- nincs tartozása az önkormányzati gazdasági társaságok felé, 
- rendeltetésszerűen gazdálkodik és 
- a korábban kapott támogatással megfelelő módon elszámolt. 

 
6.§ 

 

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése 
 

1.) A sportról szóló 2004. évi I. törvény és a jelen rendelet által meghatározott  
sportfeladatokkal kapcsolatos jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 
 

2.) A sport közvetlen irányítását és ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal feladat- és 
hatáskörrel rendelkező osztálya látja el. 
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7.§ 
 

Kimagasló sportteljesítmények támogatása, elismerése 
 

1.) Edelény Város Önkormányzata a hazai és nemzetközi versenyeken kimagasló 
teljesítmények elérését szolgáló sporttevékenységet elsősorban a sportszervezetek 
rendelkezésére bocsátott pénzeszközökkel támogatja. 

 

2.) Az Önkormányzat a sport területén kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, 
csapatokat, illetve csoportokat munkájuk alapján elismerésben részesítheti, melynek 
feltételeit Edelény Város Önkormányzatának többször módosított 15/1997. (VI.12.) 
számú „PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett és „Edelény Díszpolgára” Oklevél 
adományozásáról szóló rendelete szabályozza. 

 

8.§ 
 

Vegyes, záró rendelkezések 
 

1.) Ez a rendelet 2005. március 01. napján lép hatályba. 
 
2.) Edelény Város Önkormányzata minden évben értékeli a városi sportszervezetek éves 

munkáját, elismeri a sportolók, sportszervezők, testnevelők, edzők, az adott évben a 
városi sportot saját forrásból jelentős mértékben támogatók tevékenységét. 

 
 
 
 
 Hudák Józsefné s.k. Molnár Oszkár s.k. 
 jegyző polgármester 
 
 
Záradék: 

A 5/2013.(II.13.) módosító önkormányzati rendelet 2013. február 13.-án kihirdetésre került. A 
rendelet hatályba lépésének napja: 2013. február 15. 
 
 

Edelény, 2013. február 13. 
 

  Vártás József  
jegyző 


