
 

 

Ózd Város Önkormányzatának     

35/2004. (XII.21.).számú rendelete  

a  sportról. 

 

 

Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: 

Tv.) 55. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi sporttal 

kapcsolatos  részletes feladatokról és kötelezettségekről az alábbi  rendeletet 

alkotja.  

 

A rendelet célja 

 

1. §. 
 

A rendelet célja, hogy : 

-    meghatározza  Ózd város közigazgatási területén azokat a feladatokat, 

amelyek a sporttörvény és annak végrehajtása céljából kiadott rendeletekből 

adódóan a helyi önkormányzatra hárulnak.  

-    megalapozza és létrehozza a feladatok megoldásához szükséges 

feltételrendszert,  

-    szerkezeti kereteket   adjon   a sport   támogatására   fordítandó                

összegek  felhasználására 

 

 

A  rendelet  hatálya 

 

2. §. 
 

A rendelet hatálya kiterjed: 

a) Ózd Város Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), annak  

szerveire és intézményeire,  

b) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekre, azok üzemeltetőire  

és alkalmazottaira,   

c) Ózd város közigazgatási területén működő,  hivatalosan nyilvántartásba  vett,  

együttműködést igénylő és elfogadó,   az  Önkormányzat által támogatott, 

testneveléssel és sporttal foglalkozó természetes személyekre, jogi 

személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra, gazdálkodó 

szervezetekre  -  a jelen Rendelet  7. §-a szerinti  - megállapodásban  

rögzítetteknek megfelelően. 
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Az  Önkormányzat kötelező sportfeladatai 

 

3. §. 

 

(1) Az Önkormányzat, figyelemmel a magyar sport  hosszútávú fejlesztési 

koncepciójára:  

a) kidolgozza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak  

megvalósításáról,  évenkénti aktualizálásáról,  

b) a helyi sportfejlesztési koncepcióval összhangban együttműködik  a helyi 

sportszervekkel,  sportszövetségekkel, 

c) fenntartja,  működteti és fejleszti a tulajdonában lévő sportlétesítményeket,  

d) megteremti és biztosítja az önkormányzat iskolai testnevelés és 

sporttevékenység gyakorlásának feltételeit,  

e) költségvetési rendeletében meghatározza a sportfeladatokra fordítható 

támogatás mértékét. 

 

(2)  Az Önkormányzat  az (1) bekezdésben foglaltakon  kívül  a közoktatásról 

szóló  1993. évi LXXIX. törvény  53. és 114. §-ában  rögzítettek szerint 

biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges 

feltételeket.  

 

 

Az Önkormányzat vállalt sportfeladatai 

 

4.§. 

 

Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében, összhangban a helyi 

sportfejlesztési  koncepcióval vállalt sportfeladatainak tekinti:  

a) a gyógytestnevelés támogatását,  

b) szabadidősport, gyermek és ifjúsági sport helyi feltételeinek kialakítását és 

fejlesztését, valamint a tömeges  részvétellel zajló sportrendezvények 

lebonyolításának támogatását. 

c) a hátrányos helyzetűek, továbbá a nők, illetve családok sportolási 

lehetőségeinek támogatását,  

d) fogyatékkal  élők sportjának támogatását és feltételeinek fejlesztését,  

e) az utánpótlás-nevelés támogatását, fejlesztését, 

f) a tehetséges sportolók Ózdon tartásának  elősegítését,  

g) a célkitűzéseivel összhangban a sportorvosi tevékenység támogatását,  

h) az egészséges életmód iránti igény felkeltését, az azzal kapcsolatos 

felvilágosító tevékenységet, 
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i)    a  városi versenyrendszerek   bővítésének, működésének segítését,  

j)    a városi sportegyesületek és  sportszövetségek működésének támogatását,  

k) a városban  megrendezésre kerülő  jelentős hazai és  nemzetközi 

sportesemények támogatását. 

  

 

Az Önkormányzat sportfeladat ellátásának  szervezeti keretei 

 

5.§. 

 

(l)  E rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának  megszervezését, 

koordinálását, végrehajtásának irányítását és ellenőrzését az Ózd Városi 

Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport Ügyosztálya látja el.  

 

(2)  Az  Önkormányzat tulajdonában lévő sport és turisztikai létesítmények 

fenntartását, működtetését,  fejlesztését  az Ózdi SPORTCENTRUM Sport 

és Vagyonkezelő Kht.  (továbbiakban: Ózdi SPORTCENTRUM  Kht.  )  

végzi.  

 

(3)  Az iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feladatokat az oktatási 

intézmények,  az Ózdi Városi-Körzeti Diáksport Bizottság,  az iskolai 

sportkörök és diák-sportegyesületek hajtják  végre.  

 

(4)  Az Önkormányzat  sportfeladatainak ellátásába bevonhatja:   

a) az ózdi székhelyű és helyben működő  sportcélú társadalmi 

szervezeteket, 

b) a város területén működő, nem önkormányzati fenntartású  

sportlétesítmények tulajdonosait, fenntartóit,  

c) a város területén működő nem  önkormányzati, sporttevékenységi körrel 

rendelkező  intézményeket, szervezeteket,  

d) a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket. 

 

 

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése 

 

6.§. 

 

(1) A képviselőtestület a sport közvetlen irányítását és ellenőrzését a 

Polgármesteri Hivatal  Művelődési és Sport Ügyosztálya révén látja el.  

 

(2)  A Képviselőtestület és illetékes bizottságának feladat és hatáskörét az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza . 
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A sporttevékenység finanszírozása 

 

7. §. 

 

(1) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos kötelező és vállalt feladatainak 

végrehajtását költségvetéséből finanszírozza, melynek  mértékét az éves 

költségvetési rendeletben állapítja meg.  

 

(2)  Az  Önkormányzat évenként,  költségvetési rendeletében meghatározott 

összegű  forrást ad át feladatainak ellátása céljából az Ózdi 

SPORTCENTRUM  Kht-nak.  

 

(3)  Az Önkormányzat központi költségvetési forrásból a sportfeladatok 

támogatására elnyerhető pályázatokhoz szükséges önrészt a mindenkori éves 

költségvetési rendelete szerint biztosítja.  

 

(4) A sportszervezetek támogatása pénzben és természetben történhet.  A 

természetbeni  támogatás lehet pálya vagy teremhasználati díj átvállalása, 

közüzemi díjak részben, vagy egészben történő kiegyenlítése, utazási 

költségek térítése.  

 

(5)  A sportszervezetek támogatásának mértékét,  az Önkormányzat elvárásait,  a 

támogatás átutalásának ütemezését, az elszámolás módját  minden évben 

költségvetést elfogadó testületi ülést követően határozatba kell foglalni, és 

ez alapján a sportszervezetekkel megállapodást kell kötni. 

 

 

A sporttevékenység elismerése 

 

8. §. 

 

(1) Az Önkormányzat a sport területén kiemelkedő érdemeket szerzett 

személyeket, csapatokat, illetve csoportokat elismerésben részesítheti.  

 

(2) Az elismerésre javaslatot tehet:  

a) intézmény, gazdasági társaság,  

b) bármely társadalmi szervezet, 

c) természetes személy, aki Ózd város közigazgatási területén lakóhellyel, 

vagy  tartózkodási hellyel rendelkezik.  

 

(3) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között kell átadni.  

 

 

 



 

 

5 

 

  

 

Hatályba lépés 

 

9. §. 

 

A jelen rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba.  

 

Ó z d,  2004. december 21. 

 

 

 

         Dr. Csiszár Miklós   sk.                                      Benedek Mihály sk. 

                  jegyző                                                           polgármester 

 

.  

Záradék: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (2) bekezdése alapján  

a rendelet  2004.  december 21. napjával kihirdetésre került.        

 

Ó z d, 2004.  december 21.  

 

 

 

                      dr. Csiszár Miklós sk. 

                      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


