
Kazincbarcika Város Önkormányzatának 
36/2004. (XI. 29.) sz. rendelete 

a sportról 

Kazincbarcika Önkormányzatának Képviselõ-testülete (a továbbiakban: 
Önkormányzat) az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedõ 
szerepét Kazincbarcika lakosságának testi-lelki egészségmegõrzésében, személyiség 
formálásában, az egészséges életmódra nevelésben, a közösségi magatartás 
kialakításában, valamint különleges szerepét az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében, 
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § /6/ bekezdése, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló � többször módosított � 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban Ötv.) 16. § /1/ bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alkotmányról 
szóló 1949. évi többször módosított XX. tv. 70/D §-a, valamint az Ötv. 8. § /1/-/2/ 
bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, a következõ rendeletet alkotja: 

1. § 

Általános rendelkezések 
Alapelvek 

A testnevelés és a sport, mint közhasznú társadalmi tevékenység az Önkormányzat 
által mûködtetett humán-szolgáltatási rendszer részét képezi és annak többi elemével 
(oktatás, közmûvelõdés stb.) egyenrangú része. Kazincbarcika Város Önkormányzata, 
ezért a sportot az alábbi elvek szerint támogatja: 

a) a testnevelés és a sport átfogó rendszerét úgy, hogy értékei a lakosság 
valamennyi korosztályánál minél szélesebb körben érvényesüljenek, 
hozzájárulva a város lakossága fizikai és szellemi, egészségi állapotának 
javításához, a szabadidõ hasznos eltöltéséhez, jól mûködõ kisközösségek 
kialakulásához. 
b) sport erkölcsi és etikai alapjainak megóvását, 
c) a sport helyének és szerepének megerõsödését más rendszerekkel 
összhangban, figyelembe véve az oktatási, a szociális, az egészségügyi, a 
városfejlesztési, a környezetvédelmi, a közmûvelõdési ágazatokat. 
d) a sport és a testnevelés részterületeit a tevékenység alapján, a gyermek- és 
ifjúsági sportot, a szabadidõ sportot, a fogyatékosok sportját, az utánpótlás � 
nevelést és a versenysportot. 
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2. § 

A rendelet célja 

A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Kazincbarcika Város 
Önkormányzata sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert és 
szerkezeti keretet adjon a sport  támogatására rendelt keretösszeg felhasználásához. 

3. § 

A rendelet hatálya 

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által a sport területén kötelezõen 
ellátandó és önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt 
pénzeszközök felhasználására. 

/2/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási területén belül kiterjed: 
a) a hivatalosan bejegyzett, mûködõ, sporttevékenységet végzõ jogi 
személyiségû sportszervezetekre, sportági szövetségekre, társadalmi és civil 
szervezetekre, társulásokra, vállalkozásokra és magánszemélyekre 
amelyekkel, illetve akikkel a sportfeladatok ellátásáról, vagy támogatásáról az 
önkormányzat megállapodást köt. 
b) a nevelési-oktatási intézményekre, az iskolai sportkörökre; 
c) minden önkormányzati tulajdonban lévõ sportlétesítmény üzemeltetõjére. 

4. § 

Az önkormányzat kötelezõ és önként vállalt sportfeladatai 

/1/ Az önkormányzat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban feladatának tekinti: 
a) a helyi sport középtávú fejlesztési céljainak megfelelõ helyi sportkoncepció 
és sportról szóló helyi rendelet megalkotását, elfogadását és megvalósítását; 
b) a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra, felvilágosító 
tevékenység végzését az egészséges, mozgásgazdag életmód iránt; 
c) a helyi sporttevékenység támogatását; 
d) a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttmûködést; 
e) a tulajdonát képezõ sportlétesítmények, sportcélú ingatlanok fenntartását, 
üzemeltetését, fejlesztését; 
f) az óvodai, iskolai sporttevékenység személyi-, tárgyi- és létesítményi 
feltételeinek fejlesztését; 
g) a gyógytestnevelés kiemelt kezelését; 
h) a szabadidõsport feltételeinek fejlesztését; 
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i) az utánpótlás-nevelés kiemelt támogatását; 
j) a versenysport, élsport létesítményi és mûködési támogatását; 
k) a fogyatékosok sportjának kiemelt gondozását, feltételeinek javítását; 
l)a hátrányos helyzetûek, a nõk és a családok sportolási lehetõségeinek 
segítését; 
m) a sportrendezvények lebonyolításának segítését; 
n) a városi versenyrendszerek kialakításának, bõvítésének, mûködésének 
segítését; 
o) a városi szövetségek mûködésének segítését; 
p) a nemzetközi sportkapcsolatok gondozását; 
q) a sportorvosi ellátás támogatását; 
r) a kiemelkedõ eredményeket, érdemeket szerzett személyek, csapatok 
elismerését; 
s) az Önkormányzat kötelezõ és önként vállalt feladatainak költségvetésbõl 
történõ finanszírozását, illetve a pénzügyi lehetõségek szerinti támogatását. 

5. § 

Az önkormányzat sportfeladat-ellátásának struktúrája és elemei 

Az önkormányzat sportfeladat-ellátásának érdekében az önkormányzati sportigazgatás, 
sportszabályozás, sportközszolgáltatás során az alábbi szervezeti, feladat-végrehajtási 
megosztást alkalmazza: 

a) A sporttal kapcsolatos döntéseket a Képviselõ-testület hozza meg, melyet 
elõzõleg a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ önkormányzati állandó bizottság 
véleményez. 
b) Az Önkormányzat számára a Sporttörvényben elõírt feladatok, valamint a 
városi sportkoncepcióban és helyi sportrendeletben meghatározott feladatok 
koordinálását a Polgármesteri Hivatal feladat- és hatáskörrel rendelkezõ 
osztálya látja el. 
c) Az Önkormányzat a város diák-, verseny- és szabadidõsportjában és 
létesítmény-fenntartásában meghatározott feladatait közoktatási intézményein, 
a sportszervezeteken, a sportági szövetségeken, valamint a sportintézményen 
keresztül látja el. 
d)Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván mûködni a: 
- város nevelési-oktatási és közmûvelõdési intézményeivel, 
- sportszervezetekkel, 
- Városi Diáksport Bizottsággal, 
- sportági szövetségekkel, 
- civil szervezetekkel és a Kazincbarcikai Egyesületek Fórumával, 
 egyházakkal. 
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6. § 

A sporttevékenység irányítása és ellenõrzése 

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

/2/ A sport közvetlen irányítását és ellenõrzését a Polgármesteri Hivatal feladat- és 
hatáskörrel rendelkezõ osztálya látja el. 

7. § 

A sporttevékenység finanszírozása 

/1/ Az önkormányzat sporttal kapcsolatos kötelezõ és önként vállalt feladatait 
költségvetésébõl finanszírozza, illetve támogatja. 

/2/ A Képviselõ-testület éves költségvetési rendeletében állapítja meg a sportcélú 
támogatás mértékét. 
A sport támogatására biztosított összeg az alábbi területeken kerül felhasználásra: 

a) létesítmény üzemeltetés, hasznosítás, 
b) gyermek- és ifjúsági sport (diáksport) támogatása, 
c) utánpótlás-nevelés mûködésének támogatása, 
d) szabadidõsport támogatása; 
e) városi sportági szövetségek támogatása, 
f) versenysport, élsport támogatása, 
g) fogyatékosok sportjának támogatása, 
h) sportrendezvények támogatása, 
i) kiemelkedõ sportteljesítmények elismerése, 
j) a sport népszerûsítése. 

/3/ A Képviselõ-testület biztosítja a tulajdonában álló sportlétesítmények 
fenntartásának és üzemeltetésének pénzügyi fedezetét. 

A létesítmények kezelését és hasznosítását a Kazincbarcikai Sport Központ valamint 
gazdasági társaságok végzik. 

/4/ Az Önkormányzat a hivatalosan bejegyzett és mûködõ sportegyesületek részére a 
KSK vagyonnyilvántartásában lévõ sportlétesítmények használatáért fizetendõ bérleti 
díjra fedezetet biztosít. 

/5/ Az önkormányzat az intézményi költségvetésen keresztül biztosítja az óvodai és 
iskolai testnevelés, a mindennapos testedzés és az iskolai diáksport mûködését. 
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/6/ Az Önkormányzat sportintézménye költségvetésén keresztül biztosítja a városi 
diáksport és szabadidõsport versenyrendszerének mûködési feltételeit. 

/7/ Az Önkormányzat mûködési támogatásban részesíti évente a város mûködõ 
sportegyesületeit (verseny-, szabadidõ- és fogyatékos sport). Az elosztás a 
Sportkoncepció 1. sz. mellékletében meghatározott elvek alapján történik. 

/8/ Az egyes sportszervezetek támogatásának mértékét a mindenkori éves 
költségvetési rendelet tartalmazza. A támogatás átutalásának ütemezésérõl, az 
elszámolás módjáról a sportszervezetekkel megállapodást kell kötni. 

/9/ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete e rendeletben foglalt sportfeladatai 
biztonságos ellátása érdekében a mindenkori költségvetési lehetõségeinek 
függvényében meghatározott pénzeszközök segítségével vesz részt a sportfeladatok 
támogatásában. 

8. § 

Eredményesség és kiemelkedõ sportteljesítmény támogatása 

Az Önkormányzat a sport területén kiemelkedõ érdemeket szerzett személyeket, 
csapatokat, illetve csoportokat munkájuk alapján elismerésben részesítheti, melynek 
feltételeit a Kitüntetõ díjak és elismerõ címek alapításáról szóló 7/2001. (III. 23.) Ör. 
szabályozza. 

9. § 

Záró rendelkezések 

A rendelet a kihirdetést követõ hónap 1. napján lép hatályba. 

Kazincbarcika, 2004. november 29. 

Veresné dr. Jakab Zsuzsanna sk. 
címzetes fõjegyzõ 

Dr. Király Bálint sk. 
polgármester 

A kihirdetés napja: 2004. november 29. 

 Veresné dr. Jakab Zsuzsanna 
címzetes fõjegyzõ 

 


