
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

 

Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi 

sporttevékenység támogatásáról 

 

 

Mátészalka Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § 

(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

13. § (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

I. Fejezet 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) Mátészalka Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 

egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra részeként elismerve a 

sport kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, rehabilitációban, 

a személyiség formálásában, a közösségi magatartás kialakítása 

területén, - különleges szerepét az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében, 

a helyi testedzés és a sporttevékenység feltételeinek szabályozása során - 

arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó 

állampolgárok jogát a testi és lelki egészséghez, valamint támogassa a 

sportolás és a rendszeres testedzés lehetőségét. Az Önkormányzat 

lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a polgárok e jogukat minél 

szélesebb körben gyakorolhassák. 

(2) Az Önkormányzat a sport fejlesztésének és támogatásának hatékonysága 

és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, 

a szociális, a városfejlesztési, környezetvédelmi, a közművelődési és más 

szabadidős ágazatokat és biztosítja a sport integráns helyét a társadalmi 

kultúra fejlődésében. 

(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, valamint 

javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 



(4) A testnevelés és a sport részterületei: az óvodai és iskolai testnevelés, a 

verseny-, illetve látványsport, a szabadidősport, a diáksport, a fiatalok és 

középkorúak sportja, a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek sportja, a 

nyugdíjasok sportja egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban 

álló egészet képeznek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik 

rovására. 

(5) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és 

fejleszteni kívánja a sport erkölcsi és etikai alapjait. 

 

2. A rendelet célja 

2. § 

 

(1) A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően fogalmazza 

meg az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait, az Önkormányzat 

költségvetéséből a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának 

rendszerét. 

(2) Az Önkormányzat a város lakosai számára biztosítani kívánja az 

Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartását, 

működtetését, az önkormányzati oktatási, nevelési sporttevékenység 

feltételeinek megteremtését, a sport, mint önszerveződésre épülő 

autonóm civil tevékenység alapvető feltételeit, a sporttal foglalkozó helyi 

szervezetekkel való együttműködést. 

(3) Az Önkormányzat lehetővé kívánja tenni, hogy a testnevelés és a sport 

valamennyi hasznos funkciója érvényesülhessen a városban, különösen 

az egészségmegőrzés, a mozgáskultúra fejlesztése, a közösségi 

magatartás kialakítása, a szabadidő kulturált eltöltése, a szórakozás és 

szórakoztatás. 

 

3.A rendelet hatálya 
 

3.§ 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén vállalt 

feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök 

felhasználására. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden, Mátészalka város közigazgatási 

területén működő, hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi 

személyiségű sportszervezetre, minden önkormányzati tulajdonban lévő 

sportlétesítmény üzemeltetőjére, oktatási és nevelési intézményre, iskolai 

sportkörre és olyan a város területén működő gazdasági társaságra, amely 

működése során, e rendelet alapján támogatásban részesülhet. 

 

 



II.Fejezet 

4.Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

 

 4. § 

(1) Az Önkormányzat kötelező feladatait a helyi sportkoncepció 

meghatározása és megvalósítása, a helyi sportszervezetekkel, 

sportszövetségekkel való együttműködés, a tulajdonát képező 

sportlétesítményeket fenntartása és működtetése, az önkormányzati 

iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek, valamint 

az önkormányzati iskolai sportkörök működése feltételeinek  

megteremtése útján látja el.  

(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatként az e rendeletben 

meghatározottak szerint finanszírozza és működteti a helyi 

sporttámogatás rendszerét, valamint fenntartja a városi fedett uszodát. 

 

5.A sportlétesítmények fenntartása és működtetése 

 

5. §. 

 

(1) A sportolási feltételek megteremtése érdekében – a sporttörvény 55. §. 

(1) bekezdés c.) pontjában megjelölt kötelező feladatként – az 

Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartásáról és 

működtetéséről gondoskodik, valamint lehetőségei szerint anyagilag és 

pályázati források felhasználásával is támogatja azon létesítmények 

működtetését, amelyek a városban a sportolási lehetőségek 

megteremtését szolgálják. 

(2) Az Önkormányzat sportlétesítményeit térítésmentesen átadhatja vagy 

szerződés alapján bérbe adhatja. A térítésmentesen átadott 

sportlétesítmények fenntartási költsége az üzemeltetőt terheli. A 

szerződés alapján működtetett önkormányzati sportlétesítmények 

fenntartási költsége a bérlőt terheli. 

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetési 

költségeihez való támogatás nyújtásáról és a támogatás nagyságáról a 

polgármester javaslata alapján - a költségvetési rendelet elfogadásakor - 

a képviselő-testület dönt. 

(4) Az Önkormányzat az éves költségvetésében lehetőségei szerint biztosítja 

a tulajdonában lévő sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének 

költségét. 

 

 

 

 

 



 

6.A sport finanszírozása 

6.§ 

(1) A Képviselő-testület a sport támogatására fordítható összeg 

(továbbiakban: sportkeret) nagyságát minden évben a költségvetési 

rendeletében határozza meg. 

 

(2) A sportkeret támogatási területei: 

a)  versenysport tevékenység, 

b)  utánpótlás-nevelés tevékenység, 

c)  egyéb sporttámogatás: sportolók eredményességi támogatása, 

jutalmazása, diáksport, szabadidősport támogatása, sportversenyek, 

sportrendezvények támogatása, egyéb sportesemények támogatása. 

 

(3)A sportkeretből nem finanszírozható környezetszennyező és egészségre 

káros sporttevékenység. 

 

(4)A költségvetési rendeletben meghatározott sportkeret (2) bekezdésben 

meghatározott támogatási területek közötti felosztásáról a polgármester 

javaslata alapján, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 

(továbbiakban: Bizottság) dönt. 

 

(5)A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott támogatás odaítéléséről 

és a támogatás összegéről a Bizottság dönt. 

 

(6) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás odaítéléséről és a 

támogatás összegéről a polgármester dönt.  

 

(7) Az Önkormányzat által meghatározott sportkeretből: 

a) a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatokra kérelem útján 

a városban működő, versenysport és utánpótlás-nevelés területén 

meghatározó szerepet betöltő sportszervezetek kaphatnak támogatást, 

b) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatokra kérelem útján 

nyerhetnek el támogatást a szervezetek. 

 

(8) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás elnyeréséhez a rendelet 

1. mellékletét képező „Kérelem versenysport, valamint utánpótlás-

nevelés sporttámogatás igényléséhez” megnevezésű nyomtatvány 

benyújtása szükséges. 

(9) A (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatás elnyeréséhez a rendelet 2. 

mellékletét képező „Kérelem egyéb sporttámogatás igényléséhez” 

megnevezésű nyomtatvány benyújtása szükséges. 

 



7.Versenysport és utánpótlás-nevelés támogatás 

7. §. 

 

(1) Versenysport és utánpótlás-nevelés támogatásban részesülhet minden 

Mátészalka város közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett 

sportszervezet, ha a rendeletben megfogalmazott feltételeknek eleget 

tesz. 

 

(2) A versenysport és utánpótlás-nevelés támogatása címén támogatott 

sportszervezet a támogatást működési kiadásokra és infrastruktúra 

fejlesztés finanszírozására használhatja fel. 

 

8. §. 

 

(1)  A támogatásban részesítetteket éves pénzügyi elszámolási és szakmai 

beszámolási kötelezettség terheli.  

(2) Az Önkormányzat - illetékes szervei útján - jogosult a támogatás 

rendeltetésszerű és szerződésszerű felhasználását bármikor ellenőrizni. A 

támogatott köteles az ellenőrzést tűrni, és az annak gyakorlásához 

szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a támogatás 

rendeltetésszerű és szerződésszerű felhasználását igazoló iratokba, 

nyilvántartásokba történő betekintést - az ellenőrzés eredményességéhez 

szükséges mértékben - lehetővé tenni. 

 

 

8. Sportolók eredményességi támogatása, jutalmazása 

9.§. 

 

(1) Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja a kimagasló 

eredményeket elért sportolókat, edzőket, felkészítőket. Eredményességi 

támogatással az adott sportág hivatalos szakszövetségének 

versenyrendszerében elért sporteredményt lehet elismerni. 

 

(2) Az Önkormányzat minden évben - a sportszervezetek által benyújtott 

eredményt igazoló okmányok alapján - jutalmazhatja az adott évben 

kiemelkedő eredményt elérő sportolókat, edzőket, felkészítőket.  

 

 

9.A diáksport támogatása 

10.§. 

(1) Az Önkormányzat támogatást nyújthat a városi szintű alapfokú és 

felmenő rendszerű iskolai diáksport-versenyek rendezési költségeihez. 

 



(2) Az országos diákolimpiai versenyek döntőiben kiemelkedő 

eredményeket elért sportolókat az Önkormányzat tárgyjutalomban 

részesítheti. 

 

 

10.A szabadidősport klubok támogatása 

11.§. 

(1) Az Önkormányzat forrásaihoz mérten támogatást nyújt a városi 

szabadidősport szervezetek működéséhez. 

 

(2) A szabadidősport szervezetek rendezvénytámogatásban részesülhetnek. 

 

 

11.A rendezvénytámogatás 

12.§. 

(1) Az Önkormányzat forrásaihoz mérten támogatja a Mátészalkán 

lebonyolításra kerülő sportrendezvényeket, kiemelten azokat, amelyek 

szerepelnek az országos, a megyei sportszövetség, sportági 

szakszövetség, szabadidősport szövetség, diáksport szövetség 

versenynaptárban, valamint a szabadidős és egyéb sportrendezvényeket. 

 

(2) Az Önkormányzat az olimpiai és a nem olimpiai sportágakban egyaránt 

támogatja a Mátészalkán megrendezésre kerülő - a várost népszerűsítő - 

kiemelkedő jelentőségű, nemzetközi sportrendezvényeket. 

 

(3) A sportesemények megrendezéséhez a támogatási kérelmet úgy kell 

benyújtani, hogy a döntés meghozatalára és a támogatási szerződés 

megkötéséhez elegendő idő álljon rendelkezésre. 

 

(4) A kiemelkedő jelentőségű, várost népszerűsítő sportrendezvények 

megrendezéséhez a támogatási kérelmet az esemény megrendezése előtt 

legalább három hónappal kell benyújtani. 

 

 

12.A sporttámogatás kifizetésének engedélyezése 

13.§. 

(1)  A döntéshozó a támogatás kifizetését csak abban az esetben engedélyezi, 

ha 

a) a támogatott szervezet az önkormányzattal támogatási szerződést köt, 

b) a támogatás felhasználása kizárólag a támogatási területnek megfelelő 

célokat szolgálja, 

c) a támogatott szervezet tárgyév december 31. napjáig elszámol a kapott 

támogatással,  



d)  a támogatott eleget tett az állami adatszolgáltatási kötelezettségének, 

e) a támogatott felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért 

és biztosítja az ellenőrizhetőséget, 

f)   a támogatott benyújtja igazolását arról a tényről, hogy nincs köztartozása, 

g) hozzájárul a szervezet adatainak kezeléséhez ,  

h) a támogatott közzétételi nyilatkozatot tesz közzé,  

i) a támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségről és 

érintettségről nyilatkozik. 

 

III.Fejezet 

Záró rendelkezések 

14.§. 

 

(1) A rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti:  

- a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 

20/2004. (V.13.) rendelet, 

- az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 

szóló 16/2009.(XI.12.) rendelet 6.§-a. 

(3) E rendeletet a 2015. évi sportkeret felosztására, valamint a folyamatban 

lévő kérelmekre is alkalmazni kell. 

           

 

      Hanusi Péter sk.                                        Dr. Takács Csaba sk. 

                polgármester                                                        jegyző 

 

 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve 2015. április 29-én 16.00 órakor 

 

Dr. Takács Csaba sk. 

             jegyző 

  



1. melléklet  

a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem  
VERSENYSPORT, valamint UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS  

(a Rendelet …§ a, és b. pontja szerinti) sporttámogatás igényléséhez 

 

1./ Sportegyesület neve: 

..................................................................................................................................... 

Székhelye:………………………………………………..…………………………

A sportegyesület megalakulásának éve:................... 

Ha volt jogelőd egyesület/egyesületek, akkor annak a neve: 

…………………………………..  

A sportegyesület jelenlegi elnökének neve, telefonszáma: 

………………………………………………………………….………………… 

A sportegyesület kapcsolattartójának neve és telefonszáma: 

……………………………………………………………………………………… 

A sportegyesület e-mail címe, hivatalos honlapjának címe (ha van): 

…………………………………………………………….………………………… 

Sportegyesület taglétszáma: ……            fő 

-      amatőr sportolók száma: …………. fő 

-      igazolt sportolók száma. ………… fő 

Pártoló tagság: ………..fő 

2./ A sportegyesület (ha vannak) szakosztályai, a szakosztályokban sportolók 

számának korcsoportok szerinti megoszlása: 

 10 év 

alatt 

10-14 

év 

15-18 

év 

19-25 

év 

26-35 év 35 év 

felett 
fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 

Szakosztály 

neve:………… 
            

Szakosztály 

neve:………… 

            

Szakosztály 

neve:………… 
            

Szakosztály 

neve:………… 

            

Szakosztály 

neve:………… 
            

Szakosztály 

neve:………… 

            

Szakosztály 

neve:………… 

            



3./ Edzések száma, helye és időpontja szakosztályonként 

Szakosztály 

(korosztály, nem) 
Edzések száma 

(hetente) 
Edzések helye Edzések időpontjai 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



4./ A szakosztályoknál foglalkoztatott edzők száma és képesítésük 

 

5./ A sportegyesületben a sportolók közgyűlés által jóváhagyott havi tagdíja 

Versenyzői tagdíj:     ......................... Ft/hó 

6./ A sportegyesület szakosztályai milyen sportlétesítményeket használnak, a 

használat jogcíme 

Sportlétesítmény neve Sportlétesítmény címe 

Milyen alapon használja 

(pl: saját tulajdon, bérelt 

létesítmény támogatott 

létesítményhasználat 

keretében stb.) 

Ha van, akkor 

havi terembérleti 

díj összege 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Szakosztály Edzők száma Képesítése 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



7./ Országos bajnokságok, nemzetközi eredmények felsorolása szakosztályonként 

Szakosztály Megnevezés Elért helyezés 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

  

 
  

 
  

 

8./ Igényelt támogatás összege 

Igényelt támogatás versenysport tevékenységre: 
 

Igényelt támogatás utánpótlás-nevelés tevékenységre: 
 

Igényelt támogatás összege (Ft) összesen: 
 

 

 

 

 

 



9./ Ismertesse, hogy az igényelt támogatást mire kívánja fordítani: 

 

 

 

 

 

 

 

További benyújtandó mellékletek: 

-   A sportegyesület bíróság által nyilvántartásba vett adatainak 30 napnál nem régebbi 

igazolása. 

-  A NAV 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy az egyesületnek nincs köztartozása. 

-  Számlavezető pénzintézettől igazolás, hogy az egyesület bankszámlával rendelkezik. 

Kelt: ………………………. 

 

……..……………………………………………….. 

          a sportegyesület hivatalos képviselője 

 



2. melléklet 

a 10/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem  

EGYÉB SPORTTÁMOGATÁS (a Rendelet …§ c, pontja szerinti) igényléséhez 

1./ A szervezet neve: 

................................................................................................................................. 

Székhelye:…………………………………………………………………………   

Megalakulásának éve:................... 

Ha volt jogelődje a szervezetnek, akkor annak a neve: 

………………………………..  

A szervezet jelenlegi elnökének neve, telefonszáma: 

……………………………………………………………………………………… 

A szervezet kapcsolattartójának (ha nem azonos az elnökkel) neve, telefonszáma: 

……………………………………………………………………………………… 

A szervezet e-mail címe, hivatalos honlapjának címe (ha van): 

……………………………………………………………………….……………… 

Az egyesület taglétszáma:       ….…….  fő 

-     ha sportegyesület az amatőr sportolók száma:  …….…. fő 

-    ha sportegyesület az  igazolt sportolók száma.  ..………  fő 

Pártoló tagság:     ………. fő 

2./ Ha a kérelmező sportegyesület és vannak szakosztályai, a 

szakosztályokban sportolók számának korcsoportok és nemek szerinti 

megoszlása: 

 10 év 

alatt 

10-14 

év 

15-18 

év 

19-25 

év 

26-35 év 35 év 

felett 
fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 

Szakosztály 

neve:………… 
            

Szakosztály 

neve:………… 

            

Szakosztály 

neve:………… 
            

Szakosztály 

neve:………… 

            

Szakosztály 

neve:………… 
            

Szakosztály 

neve:………… 

            

Szakosztály 

neve:………… 

            



3./ Rendezvény támogatás elnyeréséhez tervezett bevételek 

Rendezvény elnevezése: 
 

Igényelt támogatás összege (Ft): 
 

A rendezvény tervezett összköltségvetése (Ft): 
 

 

Ismertesse, hogy a támogatást milyen rendezvény megvalósításához kívánja 

fordítani (várható létszám, időpont, helyszín megjelölésével): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További benyújtandó mellékletek: 

-   A szervezet bejegyzéséről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás. 

-  A NAV 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy a szervezetnek nincs köztartozása. 

-  Számlavezető pénzintézettől igazolás, hogy a szervezet bankszámlával rendelkezik 

Kelt: ………………………. 

……..……………………………………………….. 

              cégszerű aláírás 


