34/2006.(09.01.) Kgy rendelet1
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város sportjáról
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §.
(6) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) jelen Rendelettel segíteni kívánja - annak társadalmi hasznosságára
figyelemmel - a testkultúra és az egészségvédelem alapját képező sportolás helyi közéletben
való terjedését a testneveléshez és sportoláshoz fűződő jog biztosítása, az erkölcsi-fizikai
nevelés, és a személyiségfejlesztés előmozdítása céljából. Önkormányzat támogatja továbbá a
civil szervezetek keretében kifejtett sporttevékenységet, illetve biztosítja a testkultúra
fejlesztését szolgáló képzés minél szélesebb feltételrendszerét.
Jelen Rendelet célja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban a helyi adottságoknak,
valamint a hatályos szabályozásnak megfelelően a sporttal kapcsolatos feladatok, valamint a
város költségvetésében a sportfeladatok ellátására rendelt pénzeszközök elosztására
vonatkozó elvek rögzítése, meghatározása.
A rendelet hatálya
2. §3 (1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának közigazgatási területén működő, az önkormányzati támogatás bármely
formájában részesülő, vagy az Önkormányzattal az 1.§ szerinti célok megvalósítása
érdekében együttműködő sporttal, testneveléssel foglalkozó valamennyi sportszervezetre,
illetve egyéb gazdálkodó vagy társadalmi szervezetre, természetes személyre.
(2) A Rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként
vállalt, sporttal kapcsolatos feladatokra, a sportfeladatok ellátására rendelt pénzeszközök
felhasználására, illetve az Önkormányzat által üzemeltetett sportlétesítményekre.
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
3. §4 (1) Az Önkormányzat figyelemmel a vonatkozó törvényi rendelkezésekre, illetőleg a
város Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójára -:
meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról,
együttműködik a helyi sportszervezetekkel (sportszövetségek, sportvállalkozások),
fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
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megteremti az iskolai testnevelés, az iskolai sportkörök működésének és
sporttevékenység gyakorlásának feltételeit,
részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
segítséget nyújt a városban tevékenykedő sportszövetségek működésében,
segíti a sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára,
biztosítja a közoktatás keretén belül a mindennapos testnevelés feltételeit,
szerepet vállal a sporttal, az egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító
tevékenység szervezésében, közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag
életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
támogatja a sportolók utánpótlás-nevelését.
megállapítják a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes
feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.
(2) Az önkormányzat kiemelt célnak tekinti a mindennapos testedzés megvalósítását az általa
fenntartott közoktatási intézményekben, melynek tárgyi és személyi feltételeit az
Önkormányzat biztosítja.
A Sportfeladatok ellátásának rendje
4. §5 (1) A sporttal kapcsolatos hatásköröket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése, illetve az Önkormányzat és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatában
(SZMSZ) és az e rendeletben meghatározottak szerint a Közgyűlés által átruházott
hatáskörben az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági-, Sportbizottság és a polgármester gyakorolja.
(2) A sporttal kapcsolatos jogszabályokban, a jelen rendeletben és a Sportkoncepcióban
meghatározott feladatok végrehajtását a Polgármesteri Hivatal látja el.
(3) Az iskolai testneveléssel, diáksporttal kapcsolatos feladatokat a közoktatási intézmények,
iskolai sportkörök, diáksport-egyesületek látják el, a sportreferens koordinálásával.
(4) A város működteti a Városi Diáksport Szövetséget, mely kapcsolatot tart a közoktatási
intézményekkel, és korcsoportonként szervezi a városi szintű versenyeket az iskolák
részvételével. A Városi Diáksport Szövetség szervezhet megyei és országos döntőt is.
5. §6. (1) Az Önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti:
a.) Városi Stadion
b.) Hódtói Sportcsarnok
c.) Városi Sportuszoda
d.) Hódtói Sportcentrum
e.) Somogyi utcai Teniszpályák
f.)7
g.) Szegedi úti motocross-pálya
h.) Hódtói extrém-sportpálya
(2) Az Önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítmények üzemeltetéséről
saját szervezeti keretben, illetve üzemeltetési megállapodás alapján részben vagy egészben
közvetlen/közvetett tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, illetve saját érdekeltségű
társadalmi szervezet (sportszervezet) vagy e kategóriába nem tartozó egyéb gazdálkodó
szervezet, illetve társadalmi szervezet (sportszervezet) útján gondoskodik.
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6.§ A Közgyűlés minden év február 22. napján, a Városi Sportnap alkalmából köszönti a
sportolókat és a sportszakembereket, ennek finanszírozását, rendjét, lebonyolítását külön
rendelet szabályozza.
A sportfeladatok finanszírozása és elszámolása8
7. §9 (1) A sportfeladatok ellátásához rendelt előirányzat összegét a Közgyűlés a város éves
költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg.
(2) A sporttámogatásokra vonatkozó döntését a Közgyűlés pályázati eljárás keretében minden
évben az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság (a továbbiakban Bizottság) javaslatát
figyelembe véve határozat keretében hozza meg szakmai szempontok és a jelen rendeletben
meghatározott kiemelt célok figyelembevételével, legkésőbb az Önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet megalkotását követő 90 naptári napon belül.
(3) A támogatási javaslat megalkotásakor a Bizottság, illetve a támogatások odaítélésekor a
Közgyűlés az alábbi kiemelt célokat veszi figyelembe:
a.) az utánpótlás - nevelés,
b.) az eredményesség,
c.) a látogatottság,
d.) a népszerűség,
d.) a fogyatékosok sportja,
e.) a szabadidősport versenyek és
f.) a kiemelt szintű sportversenyek támogatása.”
(4) A sportszervezetek, társadalmi szervezetek, természetes személyek (a továbbiakban:
pályázók) által benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a tárgyévet megelőzően megvalósult,
valamint az adott évben tervezett versenyek számát, az ezekhez kapcsolódóan felmerülő
költségeket, tevékenységének ismertetését, valamint sportszervezet, társadalmi szervezet
esetén a szervezeti keretén belül sportoló, általa nyilvántartott gyermek, utánpótlás korú és
felnőtt versenyzők számát. A pályázók kötelesek külön részletes és igazolható adatokkal
alátámasztott írásbeli tájékoztatást nyújtani a tárgyévet megelőző naptári évben kapott és
felhasznált tagdíjak, pénzbeli támogatások, természetbeni támogatások értékéről, valamint a
sporttevékenységgel kapcsolatban szerzett egyéb bevételeik összegéről, értékéről (a
továbbiakban: bevétel).
(5) A pályázatot minden év január 31. napjáig kell a Bizottság részére megküldeni.
Amennyiben a pályázó a tárgyévet megelőző évben támogatásban részesült, úgy tárgyévi
pályázata kizárólag az előző évre kapott támogatásról készült elszámolással együtt érvényes.
A Bizottság a pályázat benyújtásától számított 15 naptári napon belül hiánypótlásra hívja fel a
pályázót, amennyiben a pályázat az érvényességét is érintően hiányos vagy hibás. Pályázó
felhívás esetén a felhívás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül köteles pótolni a
hiányosságot, hibát. A Bizottság legkésőbb minden év március 31-ig meghozza javaslatát a
támogatásokat illetően, melyet haladéktalanul felterjeszt a Közgyűlés elé döntéshozatal
céljából.
8. §10 (1) A Bizottság és a Közgyűlés a támogatások formáját és összegét a jelen §-ban foglalt
rendelkezések szerint javasolja, illetve állapítja meg.
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(2) A Bizottság a tárgyévi helyi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzati kereten
belül elsődlegesen meghatározza javaslatát a kiemelt támogatottak, továbbá másodlagosan a
nem kiemelt támogatottak részére biztosítandó támogatási keretösszegre vonatkozóan. A
Bizottság szabadon dönthet a keretösszegek javasolt nagyságáról, illetve egyúttal javasolhatja
az egyes pályázatok támogatását vagy elutasítását.
(3) A benyújtott érvényes pályázatok közül legfeljebb 4 pályázó részére (a továbbiakban:
kiemelt támogatottak) a Bizottság a tárgyévi helyi költségvetési rendeletben meghatározott
előirányzati kereten belül egyedileg, pontos összeg megjelölésével határozza meg a javasolt
támogatás éves összegét. A kiemelt támogatottak az alábbi bekezdésekben meghatározott
ingyenes ingatlan-használatban nem részesíthetőek.
(4) A Bizottság az egyéb érvényes pályázók közül hatáskörében javasolhatja további pályázók
támogatását is (a továbbiakban: nem kiemelt támogatottak). A nem kiemelt támogatottak
részére a támogatás két módon, ingatlan-használat vagy pénzbeli támogatás útján biztosítható.
A Bizottság az ingatlan-használat lehetőségének részleteiről (használatba vehető ingatlan
meghatározása, a használat időtartama és egyéb feltételeinek rögzítése) legkésőbb minden
tárgyév március 10-ig vagy az azt követő első munkanapig tájékoztatja az egyes pályázókat.
A tájékoztatás tartalmazza, hogy a Bizottság javasolja-e a pályázót nem kiemelt
támogatottnak, illetve a jelen § számítási módja alapján mennyi pénzbeli támogatás juttatását
javasolja a pályázó részére. Pályázó köteles az értesítés kézhezvételétől számított 7 naptári
napon belül írásban közölni, hogy a pénzbeli támogatás vagy az ingatlan-használat esetleges
lehetőségét igényli. A pályázói álláspont módosítása nem lehetséges. A Bizottság az írásbeli
közlést figyelembe véve alakítja ki bizottsági álláspontját és terjeszti azt a Közgyűlés elé.
(5) A nem kiemelt támogatottak részére biztosítható - a jelen § (2) bekezdésében foglalt
kereten belül megállapítható - egyedi pénzbeli támogatás összege a következő szabály alapján
állapítható meg. A Bizottság által megállapításra kerül az összes nem kiemelt támogatott
pályázó tárgy évet megelőző évben szerzett és felhasznált bevétele. Minden nem kiemelt
támogatott pályázó a nem kiemelt támogatotti keretből magyar forint (HUF) értékben annyi
pénzbeli támogatásban részesülhet, amennyi bevételt tárgyévet megelőző évben szerzett és
felhasznált. Amennyiben a nem kiemelt pályázó az ingatlan-használat jogát választja, úgy a
nem kiemelt keretből pénzbeli támogatásban nem részesülhet.
(6) Amennyiben – figyelemmel a pályázók döntésére, illetve a pályázók összes figyelembe
vehető bevételére - az így megállapított egyedi pénzbeli támogatások összege nem éri el vagy
meghaladja a nem kiemelt támogatotti keretben meghatározott összeget, úgy az egyedi
pénzbeli támogatások összegét az arányosítás szabályainak megfelelően oly módon lehet
növelni vagy kell csökkenteni, hogy minden pénzbeli támogatásban részesített nem kiemelt
támogatott pénzbeli támogatását egyenlő arányban kell növelni vagy csökkenteni. A nem
kiemelt támogatotti keret túllépése tilos.
(7) Az előző bekezdésben megjelölt bevételek figyelembevétele során tilos a bevételek közé
sorolni - ugyanakkor a részletes tájékoztatóban meg kell jelölni - azon tárgyévet megelőző évi
támogatásokat, melyek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától vagy annak
intézményeitől, közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésű gazdasági társaságaitól, egyéb
gazdálkodó szervezeteitől, illetve ezek által alapított társadalmi szervezettől származik. A
kapott természetbeni támogatás akkor minősülhet felhasznált bevételnek, amennyiben a
kapott természetbeni támogatás kifejezetten sportcélúnak tekinthető.

9. §11 (1) Közgyűlés a bizottsági felterjesztést is figyelembe véve dönt a támogatásokról.
Közgyűlés jogosult a bizottsági javaslattól eltérve módosítani mind a keretösszegeket, mind a
kiemelt és nem kiemelt támogatottak személyét. Közgyűlés – függetlenül az egyéb
támogatottaktól – a költségvetési keret terhére, a Városi Diáksport Szövetség részére évenként
pénzbeli támogatást állapít meg.
(2) Közgyűlés köteles betartani a kiemelt támogatottak jelen Rendeletben foglalt
létszámkorlátját. Amennyiben a Közgyűlés a Bizottság által nem javasolt pályázót támogat,
úgy a Közgyűlés kizárólag pénzbeli támogatást állapíthat meg. A Közgyűlés nem lépheti túl
az általa elfogadott nem kiemelt támogatotti keret összeghatárát, valamint a tárgyévi
költségvetési rendelet sporttámogatás előirányzatát. Közgyűlés köteles a nem kiemelt
támogatottak részére biztosítható pénzbeli támogatás kiszámításának szabályát – a bizottsági
eljárásnál irányadó módon – alkalmazni.
(3) Az elnyert támogatás a támogatási szerződés megkötését követően, részletekben, az
önkormányzati likviditás függvényében kerül folyósításra. A támogatott köteles az átadott
támogatás teljes összegéről a tárgyévet követő év január 31. napjáig számlamásolat vagy
egyéb hiteles bizonylat benyújtásával elszámolni, igazolva a támogatás szerződésszerű
felhasználását. A támogatott sportszervezet köteles a jelen bekezdésben megjelölt határidőn
belüli elszámolás keretében írásos beszámolóban tájékoztatást adni a sportszervezet éves
tevékenységéről, különös tekintettel a kapott és felhasznált támogatás eredményéről.
(4) Amennyiben a támogatott nem az engedélyezett szerződéses célra használja fel a
támogatás összegét, vagy nem, illetőleg nem szerződésszerű elszámolást nyújt be, Bizottság
köteles a tudomásszerzéstől számított 60 napon belül dönteni, hogy javasolja a céltól eltérő
felhasználás utólagos engedélyezését vagy a visszafizetési kötelezettség előírását.”
10. §12 (1) Az Önkormányzat a sporttevékenység folytatásához a költségvetési rendeletben
meghatározottak szerint pénzügyi támogatást nyújt. Az önkormányzati támogatás kizárólag
szerződés alapján vehető igénybe. A szerződés megkötésére, teljesítésére, az abban foglaltak
ellenőrzésére a jelen Rendeletben foglalt szabályok az irányadóak.
(2) Önkormányzati támogatás csak annak részére nyújtható, akinek:
a) nincs lejárt köztartozása,
b) a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik, és
c) a korábban kapott támogatással megfelelő módon elszámolt.
(3) Nem kaphat támogatást:
a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a 2006. évi V. törvény, illetve a csődeljárásról és
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szerint
végelszámolási, csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban,
b)az a sportszövetség, illetve sportegyesület, amelynek működését a bíróság felfüggesztette,
valamint amelynek megszüntetésére eljárás van folyamatban,
c) az a sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint csődeljárás van folyamatban, vagy
amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljárás megindítása céljából kérelmet nyújtottak be,
és felszámolását ennek alapján a bíróság jogerősen elrendelte.
(4) Az Önkormányzat a támogatási szerződéstől elállhat, ha a támogatott szervezet:
a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
b) az (1) bekezdés szerinti feltételeket nem teljesítette, illetve a (3) bekezdés szerinti
helyzetbe került,
c) köztartozása a szerződés megkötése óta lejárt és arra fizetési halasztást sem kapott,
d) a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel.”
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Záró rendelkezések13
11. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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