
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
18/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelete  

a sportról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény 55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában 
meghatalmazott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet hatálya 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed:  

a) Sátoraljaújhely Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) együtt-
működő vagy önkormányzati támogatásban részesülő sporttal foglalkozó sport-
szervezetekre, 

b) az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekre, azok üzemeltetőire és 
használóira, 

c) az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt sporttal kapcsolatos 
feladatokra, az ehhez szükséges pénzeszközök felhasználására, a felhasználás 
ellenőrzésére, 

d) a helyi sporttevékenység, a helyi sportcélok és feladatok megvalósításában 
résztvevő intézményekre, egyéb szervezetekre és magánszemélyekre.  

 
2. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

2.§ 
 

(1) A helyi sporttevékenység támogatása keretében az Önkormányzat sporttal kapcsolatos 
kötelező feladatait a sportról szóló 2014. évi I. törvény (a továbbiakban Sporttörvény) 
55.§ (1)-(2) bekezdésben foglaltak tartalmazzák. 

(2) Az Önkormányzatnak az (1) bekezdésben meghatározott sporttal kapcsolatos nem 
kötelező feladata különösen: 

a) a sportkoncepció alapján az általa támogatott sporttevékenységek körének 
meghatározása, figyelembe véve a helyi közösségek sport iránti igényeit, a helyi 
hagyományokat, lehetőségeket és sajátosságokat; 

b) a sporttal foglalkozó intézményekkel, szervezetekkel, létesítményekkel való 
együttműködés; 

c) a helyi sporttevékenység támogatása; 
d) a városi sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér megteremtése, 

elősegítése; 
e) a tulajdonában és fenntartásában lévő sportlétesítmények, sportpályák fenntartása 

és működtetése; 
f) a tulajdonában lévő, de más fenntartásában, működésében szereplő 

sportlétesítmények, sportpályák, infrastruktúra megteremtésének elősegítése; 
g) szervezi, vagy közreműködik a szabadidős, a gyermek és ifjúsági, valamint a 

tömegsport rendezvények lebonyolítását; 
figyelmet fordít az idősek sportolási lehetőségeinek biztosítására; 
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h) közreműködik a sport népszerűsítésében és az egészséges életmóddal 
kapcsolatos felvilágosító tevékenység szervezésében; 

i) elismerésben részesíti a város sportjáért kiemelkedő eredménnyel tevékenykedők 
munkáját; 

j) a helyi médiában népszerűsíti a sportot és az egészséges életmódot; 
k) éves költségvetési rendeletben meghatározza a sportfeladatokra fordítható 

előirányzatot. 
 

3. A sporttal kapcsolatos feladatok ellátása, hatásköri szabályok 
3.§ 

 
(1)A sporttal kapcsolatos feladat és jogköröket az Önkormányzat Képviselő-testülete 
Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága gyakorolja. 
(2)A sporttal kapcsolatos feladatok ellátása során a Képviselő-testület dönt: 
a) a város sportkoncepciójáról, 
b)az éves költségvetési rendeletben a sportfeladatokra fordítható előirányzatok összegéről 
és annak felosztásáról, 
c)a költségvetési rendeletben megállapított sporttámogatás elosztásáról, 
d)az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények, sportpályák felújításáról, új 
létesítmények építéséről, ugyancsak az önkormányzat tulajdonában lévő 
sportlétesítmények vagyonkezelésébe vagy használatba adásáról, 
e)önkormányzat lebonyolításában történő sportprogramokról, 
f)a sportlétesítmények elnevezéséről, 
g)a sport területén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréséről, 
h)helyiséghasználat kedvezményes biztosítása sportrendezvények lebonyolításához. 
(3)A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 
a)véleményezi a sportrendeletet és annak módosításait, 
b)javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a sporttámogatási előirányzat felhasználására,  
c)javaslatot tesz helyiséghasználat kedvezményes biztosításáról sportrendezvények 
lebonyolításához, 
d)javaslatot tesz a sport területén végzett kiemelkedő tevékenységért járó elismerés 
odaítélésére. 
 

4.§ 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, sportpályák fenntartásáról, 
üzemeltetéséről a Magashegyi Turisztikai és Sportközpont és a Sátoraljaújhelyi Városellátó 
Szervezet önkormányzati szervezet kereteiben, valamint vagyonkezelői vagy használati jog 
alapján egyéb szervezet útján gondoskodik. 
 
 
 
 
 
 

4. Az sportfeladatok finanszírozása 
5.§ 
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(1)Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatainak 
ellátását éves költségvetéséből biztosítja. Ennek forrása az Önkormányzat saját bevétele, 
valamint a pályázati úton elnyerhető támogatás. 
(2)Az Önkormányzat a sportcélra fordítható kiadások összegéről éves költségvetési 
rendeletében dönt. 
 

6.§ 
 
Az önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az általa 
fenntartott intézmények használatában lévő sportlétesítmények működését, annak 
pénzügyi fedezetét. A vagyonkezelésbe, vagy használatba átadott önkormányzati tulajdonú 
sportlétesítmények működési költségei a vagyonkezelői szerződésben, a használati 
szerződésben kerülnek rögzítésre. 
 

5. A sportszervezetek támogatása, a sporttámogatás formái 
7.§ 

 
Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében az alábbi sporttal kapcsolatos kereteket 
állapítja meg: 
a)Sporttámogatás, 
b)Dohány úti sportpálya üzemeltetése, 
c)Pázsit úti sportpálya üzemeltetése, 
d)Sípályák üzemeltetése, 
e)Korcsolyapálya üzemeltetése. 
 

8.§ 
 
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai ellátásában Sátoraljaújhely város 
területére bejegyzett alábbi szervezeteket támogatásban részesíti: 
a)sportszervezeteket, 
b)diák és szabadidősport egyesületeket, 
c)sportcélú alapítványokat, 
d)egyéb szervezeteket melyek sporttal kapcsolatos szolgáltatást biztosítanak a város 
területén.  
 

9.§ 
 
A 8.§-ban felsorolt szervezetek az alábbi önkormányzati támogatásban részesíthetők: 
a)tevékenységhez nyújtott pénzbeli támogatás, 
b)helyszín biztosítása sportrendezvények szervezéséhez, 
c)helyiséghasználat kedvezményes biztosítása sportrendezvények lebonyolításához, 
d)média-megjelenés biztosítása a helyi médiákban.  
e)sportrendezvények lebonyolításához szükséges eszközök biztosítása, szervezésben való 
együttműködés.  

6. Sportszervezetek együttműködési kötelezettsége 
10.§ 
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(1)Önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek kötelesek a sporttörvény 
előírásai és az önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni és 
együttműködni. 
(2)A törvényi előírások, vagy az önkormányzat felé vállalt kötelezettségek megszegése a 
támogatások megvonásával, az önkormányzattal kötött szerződések felmondásával járhat. 
 

11.§ 
 
Az a sportszervezet, amely az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket, 
eszközöket használja, köteles azokat rendeltetésszerűen használni, állagvédelmüket 
biztosítani. 
 

7. Névadási eljárás, elismerési rendszer 
12.§ 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő sportingatlanok esetében a névadás kezdeményezője 
az önkormányzat képviselője, bizottság tagja, sportszervezet, valamint civil szervezet 
lehet. 
 

13.§ 
 
(1)Az önkormányzat minden évben Boda Pál Sport Díjban részesítheti a kiemelt 
eredményeket elért sportszervezeteket, sportolókat és a sportoló felkészítőjét. 
(2)A Boda Pál Sport Díj adományozásának feltételeit, összegét, az átadás időpontját a 
Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 26/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet szabályozza. 
 

8. Az Önkormányzat kiemelt sportprogramjai 
14.§ 

 
(1)Az önkormányzat képviselő-testülete dönt új kiemelt sportprogramok lebonyolításáról. 
(2)Az önkormányzat az alábbi sportrendezvényeket támogatja: 
a)Kossuth Staféta Sátoraljaújhely-Sárospatak futóverseny az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc emlékére, 
b)Magas-hegyi futóverseny, 
c)Zemplén Kupa karateverseny, 
d)Mikulás-futás, 
e)Zemplén Kalandpark Újhely Maraton. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Záró rendelkezések 
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15.§ 
 
(1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszíti veszti Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
sportról szóló 18/2003.(IX.12.) rendelete. 
 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester 

  
  
Záradék: Ezen rendeletet 2016. június 22-én kihirdettem. 
  
  

Fedorné dr. Fráter Zsófia  
címzetes főjegyző  

 


