Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
A sportról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) és (6)
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet célja és hatálya
1. § (1) A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően meghatározza az önkormányzat
sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, ezen belül az önkormányzat helyi sportfejlesztési
koncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, továbbá a sport támogatására rendelt
központi költségvetési, valamint önkormányzati támogatások évenkénti elosztásának és
felhasználásának egységes alapelvek szerinti szabályait. A rendelet további célja, hogy a helyi
társadalom érdekeinek és szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek
és sajátosságok alapján – elősegítse a sportoláshoz fűződő jog gyakorlati érvényesítését,
meghatározza a támogatandó testnevelési és sportfeladatok körét, azok ellátásának módját,
feltételeit és finanszírozásának formáját.
(2) A sportélethez kötődő önkormányzati célok:
a) a település sport értékeinek megőrzése, ezen értékek fejlesztése és közkinccsé tétele,
b) a lakosság egészségi állapotának fenntartása, javítása a sport által,
c) a lakosság szabadidősport, közösségi és képességfejlesztő törekvéseinek szolgálata, támogatása,
d) biztosítani Mezőhegyes város polgárainak jogát:
da) a tisztességes játék és az esélyegyenlőség eszményének jegyében kifejtett
sporttevékenységhez,
db) az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények szolgáltatásainak igénybevételére,
dc) önszerveződő közösségek létrehozásához, ezen szervezetek alapításához,
működtetéséhez, melyhez a testneveléshez és a sporthoz való jogok érvényesítése céljából
szervezeti és tartalmi segítséget nyújt
(3) A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását közérdeknek, a
sportolási tevékenységek támogatását közcélnak tartja.
2. § A jelen rendelet hatálya kiterjed Mezőhegyes város közigazgatási területén élő
magánszemélyekre, a város területén működő sportszervezetekre, iskolai sportkörökre, az
önkormányzat tulajdonában és működtetésében lévő sportlétesítményekre, valamint azon
szervezetekre és intézményekre, amelyek e rendeletben szabályozott feladatokat ellátják, azokban
részt vesznek, továbbá azokra a magánszemélyekre és civil szervezetekre, akik a város
sportrendezvényein részt vesznek.
A testnevelési és sportfeladatok ellátásának alapelvei
3. § (1) A sporthoz való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok, nemre, korra,
vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi származásra való tekintet nélkül
mindenkit megilletnek. Az önkormányzat a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek
szabályozása során arra törekszik, hogy a Magyarország Alaptörvénye XX. cikkében alapjogként
rögzített a sport által elérhető rendszeres testi, lelki egészséget minél szélesebb körben biztosítsa az
állampolgárok számára.

(2) Az Önkormányzat aktív magatartásával elősegíti az esélyegyenlőség eszményének jegyében
kifejtett sporttevékenységet, a mozgás-gazdag életmód terjedését, a rendszeres testmozgás
hagyománnyá válását.
(3) Az önkormányzat a testnevelés és a sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság
minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának
megőrzéséhez, illetve fejlesztéséhez, javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
(4) A helyi sportfeladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a sportegyesületek,
intézmények, civil szervezetek, közösségek, magánszemélyek, valamint a sporttevékenységet is
végző gazdasági vállalkozások közreműködését.
(5) A település minden polgárának és közösségének joga, hogy
a) megismerje a sportolási lehetőségeket, a szükséges ismereteket megszerezze,
b) igénybe vegye az önkormányzati, vagy egyéb közösségi fenntartású sportlétesítmények megállapodásokban szereplő szolgáltatásait,
c) gyarapítsa készségét, egyéni és közösségi, sportolási céljainak megvalósítása érdekében a
helyi sportegyesülettől, önkormányzati intézményektől, szakmai, szervezeti és tartalmi
segítséget kapjon.
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
4. § (1) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos kötelező feladatai:
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a sportszövetségekkel
és helyi sportszervezetekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
(2) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos önként vállalt feladatai:
a) az egészséges életmódhoz szükséges közösségi lehetőségek bővítése, a szabadidő-sport
feltételeinek fejlesztése,
b) a lakosság önszerveződő közösségeinek – sportegyesület, sportcsoport – támogatása. A
mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység
szervezése,
c) a gyermek és ifjúsági sport, a versenysport, az utánpótlás-nevelés, a nők és családok
sportjának, a fogyatékkal élők sportjának támogatása, a tömeges részvétellel zajló
sportrendezvények lebonyolítása,
d) a helyi adottságoknak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban,
e) a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítésében való közreműködés,
f) a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében való közreműködés,
g) a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában való közreműködés,
(3) Mezőhegyes Város testnevelési és sportfeladatainak ellátásában részt vesz:
a Képviselő-testület,
az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság,
a József Attila Általános Művelődési Központ,
a mezőhegyesi székhelyű sportegyesületek, civil szervezetek,
az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező sportszakmai szervezetek.
5. § (1) Az Önkormányzat sportfeladatait a civil szervezetekkel, az intézményekkel és a polgárokkal
egyeztetve határozza meg, és azt a települési sportkoncepcióban összefoglalja.
a) Az Önkormányzat a települési sportkoncepció megvalósítása és önkormányzati ciklusonként
történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:
aa) a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására;
ab) diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására;

ac) a meglévő sportlétesítmények állagának megóvására, azok többfunkciós használatának
biztosítására;
ad) a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére;
ae) a lehetőségekhez képest új sportágak beindításának ösztönzésére,
af) az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény felkeltésére, és az azzal
kapcsolatos felvilágosító tevékenységre
ag) a helyi szabadidősport, a gyermek és ifjúsági sport feltételeknek javítására
ah) a tömeges részvétellel zajló sporttevékenységek lebonyolításának támogatására.
(2) Az önkormányzat a tulajdonában álló sportlétesítményeket fenntartja, működteti.
a) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez,
állagmegóvásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet lehetőségeihez mérten éves
költségvetésében biztosítja.
b) Az önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmények használatát biztosítja a
vagyonrendelet speciális szabályai szerint. A sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is
folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit
illetően megállapodásokat köt.
c) Biztosítja a közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló
létesítmények, műszaki berendezések sport célú használatát.
(3) Biztosítja az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket.
a) Az oktatási intézmények testnevelési alapfeladataik ellátásán túl részt vesznek a települési
sport utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és ifjúság különböző
korcsoportjainak életkori sajátosságait.
(4) Az oktatási intézmények, a települési önkormányzat és a sport terén tevékenységet folytató
egyéb szervezetek együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor.
A sporttevékenység finanszírozása
6. § (1) A képviselő-testület a sportfeladatok ellátásához az éves költségvetésben elkülönített keret
terhére a sportegyesületeknek, civil szervezeteknek támogatást nyújthat.
(2) A támogatásról szóló döntést a Mezőhegyes városi havilapban, a város honlapján és a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni, a támogatási cél és összeg feltüntetésével.
(3) A támogatásra vonatkozó teljes dokumentációt 5 évig meg kell őrizni.
Sportlétesítmények működtetése
7. § Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásáról és működtetéséről az
éves költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére gondoskodik.
Városi sportrendezvények
8. § Az önkormányzat részvételével megvalósuló sportrendezvények:
a) „Mezőhegyes kupa” kispályás labdarúgó bajnokság,
b) Csanádi István birkózó emlékverseny,
c) „Nonius kupa” országos taekwon-do verseny,
d) Szent György napi sportrendezvények,
e) Soós Attila kézilabda emléktorna.

Záró rendelkezés
9. § (1) E rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 12/2009. (IV.22.)
önkormányzati rendelet.
Mezőhegyes, 2015. április hó
Mitykó Zsolt
polgármester
Kihirdetve: 2015. április 30.
Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdése felhatalmazást ad és a települési
önkormányzat hatáskörébe utalja, hogy a települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú
távú fejlesztési koncepciójára – meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodjon
annak megvalósításáról, ezen célkitűzésekkel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, fenntartja és működteti a tulajdonát képező
sportlétesítményeket, megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység
gyakorlásának feltételeit. Az 55. § (6) bekezdése felhatalmazást ad, hogy az e törvényben
meghatározott feladatai alapján a (tízezernél több lakosú) helyi önkormányzatok rendeletben
állapítsák meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és
kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet a sporthoz való jog, mint alapvető jog gyakorlását biztosítja a város minden lakosa
számára, egyenlő mértékben. A képviselő-testület által anyagilag támogatott sportegyesületek, civil
szervezetek támogatását az éves költségvetési rendelet tartalmazza.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet megalkotásával és elfogadásával hatékonyabban érvényesül a lakosság egészséghez való
joga.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet végrehajtása külön pénzügyi forrásokat nem igényel. A támogatott egyesületek,
intézmények és rendezvények pénzügyi forrásait az önkormányzat éves költségvetése már magában
foglalja.
V. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotása nem kötelező, így a megalkotásának elmulasztása hátrányos
jogkövetkezményekkel nem jár.

