19/2007. (IX. 21.) Hev. Ör.
az önkormányzat sportfeladatairól és a sport tevékenység támogatásáról
Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bek. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § (1) Heves Város Önkormányzata a testnevelés és a sporttevékenység feltételeinek
szabályozása során arra törekszik, hogy a közigazgatási területén lakó állampolgárok
rendszeres testedzéshez való jogát biztosítsa.
Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását közérdeknek, a
sporttevékenység támogatását közcélnak tartja.
(2) A testnevelés és a sport az önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett
humánszolgáltatási rendszer része, a többi alrendszer (egészségügy, oktatás, közművelődés)
egyenrangú eleme.
A sport önszerveződésére épülő autonóm civil tevékenység a magyar és egyetemes kultúra
része, a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének
társadalmilag is hasznos módja. Jelentős szerepet tölt be az ifjuság erkölcsi - fizikai
nevelésében és személyiség formálásában. A lakosság életminőségét javítja, ezért az
önkormányzat feladatvállalását és azok megvalósításában résztvevő intézmények, szinterek és
szervezetek támogatását fontosnak tartja.
(3) Az önkormányzat a testnevelés és sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság
minél szélesebb körében érvényesüljenek.
A testnevelés és sport részterületei - az óvodai és iskolai nevelés, a verseny és tömegsport, a
lakossági szabadidős sport, a fogyatékosok sportja - egymással összefüggő, egymással
kölcsönhatásban álló egészet képeznek, egyik terület fejlesztése, támogatása sem lehetséges a
másik rovására.
(4) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és fejleszteni kívánja a
sport elkölcsi és etikai alapjait.
2. § Az önkormányzat sportlétesítménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet
vagy politikai irányzat mellett sem. A testnevelés és sporttevékenység gyakorlása során tilos
bármilyen hátrányos megkülönböztetés. E rendeletben rögzített jogok megilletnek minden
személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
vagy egyéb különbségtétel nélkül.
A rendelet célja
3. § Heves Város Képviselő-testülete a lehetőségeken belül a város lakossága sport iránti
igényeinek, - a helyi hagyományok - a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és anyagi eszközök
figyelembevételével - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott
sporttevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a finanszírozási elveket,
továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a támogatások elosztásának és azok célszerinti
felhasználása ellenőrzésének.
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A rendelet hatálya
4. § A rendelet hatálya kiterjed Heves városban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező természetes személyekre, - az önkormányzat által fenntartott intézményekben
ellátott más településről bejáró gyermekekre, tanulókra, valamint a helyi sporttevékenységet
végző sportszervezetekre vagy helyi sportrendezvényt szervezőkre.
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos céljai
5. § A város sporthagyományaira tekintettel:
a/ támogatni kell a városi sportszervezeteket,
b/ az önkormányzati sporttámogatás átlátható és ellenőrizhető legyen,
c/ támogatni kell a szabadidő sportot, a diáksportot és az utánpótlás nevelést,
d/ a fiatalok számára biztosítani kell, hogy az alapvető sportképességeket megszerezzék,
e/ a polgárok széles rétegei számára hozzáférhetővé kell tenni a sportolási lehetőségeket.
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
6. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata illetékességi területén a helyi
sporttevékenység támogatása.
Ennek formái a következők:
a/ Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése,
sportfunkciójuk megőrzése,
b/ az önkormányzati iskolai tevékenység és az önkormányzati iskolai sportkörök
működéséhez
szükséges feltételek megteremtése,
c/ a sporttal foglalkozó helyi sportegyesületekkel, sportszervezetekkel való együttműködés,
azok anyagi támogatása, tekintettel az önkormányzat költségvetésének anyagi lehetőségeire,
d/ az utánpótlás nevelésének segítése, támogatása,
e/ a hátrányos helyzetűek, a fogyatékosok számára is a sportlétesítmények használatának
biztosítása,
f/ a szabadidő sportcélú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt feladatok mellett a helyi
sporttevékenységet elsősorban a következő módon támogatja:
a/ az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével, új sportlétesítmény
építésével,
b/ a szabadidő sport feltételeinek fejlesztésével,
c/ a gyermek- és ifjúságisport, az utánpótlás-nevelés, a nők és családok sportjának, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges
részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítésével,
d/ az adottságoknak megfelelő részvétel a nemzetközi, a testvérvárosi sportkapcsolatokban,
e/ az iskolán kívüli önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítésével.
A sport anyagi támogatása

2

7. § (1) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatait költségvetéséből finanszírozza.
Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami
hozzájárulás a központosított előirányzatból származó összeg, és az elkülönített állami
pénzalapokból pályázati úton elnyerhető támogatások.
(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból sportfeladatok támogatására kiírt
pályázatokhoz önrészt biztosíthat az éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg
erejéig.
(3) Az önkormányzat a sport feladatainak és feltételei biztosításának támogatásához az éves
költségvetésben sporttámogatási előirányzatot képez.
A sporttámogatási előirányzat összegére a Költségvetési Koncepció elfogadásakor a
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága tesz javaslatot.
(4) A sport támogatás formái:
a/ az önkormányzat éves költségvetéséből pénzügyi támogatás biztosítása a (3) bek. szerinti
előirányzat terhére a sport egyesületek, sportszervezetek, sporttevékenységek és a városi
sporttelepet működtető Hevesi Városfenntartó Kft számára
b/ természetbeni juttatásként az önkormányzati tulajdoni sportlétesítmények térítésmentes
használatának biztosítása
(5) Az önkormányzat tobábbra is intézményi költségvetésén keresztül biztosítja a nevelési oktatási intézményekben az óvodai, iskolai testnevelést, testedzést, valamint az iskolai
diáksportkörök működését.
Az önkormányzati intézményekben lévő sportcélú létesítmények:
a/ Hevesi József Általános Tagiskola - Heves, Fő u. 16.
- tornaterem
- futófolyosó
- sportudvar
- bitumenes kézilabdapálya
b/ Körzeti Általános Tagiskola - Heves, Gyöngyösi u. 50-52.
- tornaterem
- kondicionáló terem
- sportudvar
- bitumenes kézilabdapálya
c/ Újtelepi Általános Tagiskola - Heves, József A. u. 18.
- tornaterem
- sportudvar
- salakos kézilabdapálya
d/ Kempelen Farkas Általános Tagiskola - Heves, Hunyadi u. 24.
- tornaterem
- sportudvar
- salakos kézilabdapálya
e/ Eötvös József Középiskola
- tornaterem
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- kondicionáló terem
- teniszpálya (salakos)
- sportudvar
- bitumenes kézilabdapálya
f/ Városi Könyvtár tagintézmény
- tenisz - lábtenisz pálya (salakos)
(6) Az önkormányzat tulajdonát képezi a versenysport, az utánpótlás nevelés, egyes iskolai és
diáksporttevékenységek, a tömeg és szabadidősport és egyéb sportrendezvények céljait
szolgáló Városi Sportpálya - Heves, Deák F. u. 62.
A Városi Sportpálya létesítményei:
- Sportszékház az öltözőkkel, egyéb kiszolgáló helyiségekkel
- 1 db füves labdarúgópálya az szakszövetség által szervezett versenysport céljaira
- 1 db füves ladbarúgó edző - gyakorlópálya
- 1 db új füves labdarúgópálya az utánpótlás nevelés céljaira
- 1 db kisméretű salakos labdarúgópálya a tömeg és a szabadidős kispályás labdarúgás
céljaira
- atlétikai pálya
- 400 méteres salakos futópálya
Az önkormányzat tulajdonát képező Városi Sportpályát a Hevesi Városfenntartó Kft - Heves,
Károlyi M. u. 15. sz. tartja fenn és működteti, amihez az önkormányzat a (3) bekezdésben
meghatározott keret terhére támogatást biztosít.
(7) Az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt sporttámogatási előirányzatból támogatja:
a/ a Hevesi Városfenntartó Kft - t - Heves, Károlyi M. u. 15. sz.
b/ a Hevesi Sport Egyesületet - Heves, Deák F. u. 62. sz.
c/ a Hevesi Labdarúgó Sport Club - ot - Heves, Deák F. u. 62. sz.
d/ a Hevesi Diákfoci Club - ot - Heves, Gyöngyösi u. 50-52. sz.
A támogatás összegére az éves költségvetés elfogadásakor az a/ pontban szereplő Városi
Sporttelepet működtető részére a Heves Város Önkormányzat Képvislő-testülete
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottsága tesz javaslatot, a b/ c/ d/ pontban felsorolt
sport egyesületek részére Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási,
Művelődésügyi, Ifjúsági és Sport Bizottsága tesz javaslatot.
(8) Az önkormányzat az egyéb sporttevékenységek, sportrendezvények egyedi és egyszeri
támogatására az éves költségvetésben a civil szervezetek számára elkülönített pályázati alap
terhére biztosít fedezetet. A keret elosztása a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati
eljárás szabályai szerint történik. Az egyéb hagyományos tömegsportrendezvény (pl.: Fut a
Heves) megrendezéséhez, vagy egyéb előre nem tervezhető sporttevékenységekhez az éves
költségvetésben a sportszakfeladat előirányzata biztosít fedezetet.
8.§ (1) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezettel Heves Város
Polgármestere támogatási szerződést köt. A támogatott szervezet a támogatást kizárólag a
támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra használhatja fel.
(2) A megállapodás előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata.

4

A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a/ a támogatás összegét
b/ a támogatás célját
c/ a támogatás feltételét
d/ a pénzügyi teljesítést
e/ a teljesítés ütemezését
f/ a nem célszerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés
időpontját
g/ a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét.
(3) Ha a támogatásban részesült, a megállapodásban megatározott feltételeket nem vagy csak
részben teljesíti, a támogatást a Polgármester részben vagy egészben visszavonja. A
visszavont támogatást a kedvezményezett köteles visszafizetni.
9. § (1) Az önkormányzat természetbeni juttatásként biztosítja az alábbi szervzetek és
sporttevékenységek részére a tulajdonában lévő sportlétesítmények térítésmentes használatát.
A Városi Sportpályát és létesítményeit térítésmentesen használhatják:
a) a Hevesi Sport Egyesület szakosztályai
b) a Hevesi Labdarúgó Sport Club
c) a Hevesi Diákfoci Club
d) az önkormányzat nevelési - oktatási intézményei
e) az iskolai diáksportkörök, diáksport egyesületek
f) a tömegsport jelleggel működő kispályás labdarúgóbajnokságban szereplő kispályás
labdarúgócsapatok
g) a sportélet, a szabadidő egészséges eltöltése, az egészséges életmód népszerűsítése
céljából az atlétikai futópályát, a labdarúgó edzőpályát Heves Város valamennyi lakosa
h) a Fut a Heves tömegsportrendezvény résztvevői.
(2) A sportpálya szabadidő célú használata az iskolai és diáksport rendezvények, a különböző
bajnokságokban szereplő csapatok versenysport rendezvényeit, mérkőzéseit, a csapatok
edzéseit nem zavarhatják, nem akadályozhatják.
(3) Az oktatási intézmények tornatermeit, sportlétesítményeit az adott intzémény, illetve
tagintézmény vezetőjével egyeztetett időpontban térítésmentesen használhatják:
a) a Hevesi Sport Egyesület szakosztályai a versenyeik rendezéséhez, illetve a versenyekre
való felkészülés idejére
b) a Hevesi Labdarúgó Sport Club csapatai a téli alapozás idejére
c) a Hevesi Diákfoci Club utánpótlás csapatai a téli alapozás idejére, a versenyekre való
felkészülésre, terem-labdarúgótorna rendezés idejére
d) a tömegsport jelleggel működő Hevesi Kispályás Labdarúgóbajnokságban szereplő
csapatok téli terem-labdarúgótorna rendezése idejére.
e)1 a Hevesi Floorball Sportegyesület a versenyekre való felkészülés idejére.
f)2 Eötvös József Középiskola tollaslabda Szakosztálya a versenyekre való felkészülés idejére,
g)3 a Heves Tánc Sport Egyesület a versenyekre való felkészülés idejére.
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(4) Az oktatási intézmények tornatermeinek, sportlétesítményeinek (3) bekezdésben szereplő
szervezetek általi használata az iskolai és diáksport rendezvényeket nem zavarhatják, nem
akadályozhatják.
10. § Heves Város Képviselő-testülete a sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó
személyyeknek a kölön rendeletében szabályozottaknak megfelelően Heves Város Sportjáért
kitüntetést adományoz.
A Heves Város Sportjáért kitüntetést ünnepélyes keretek között, a városi ünnepen a város
többi kitüntetéseivel együtt Heves Város Polgármestere adja át.
Vegyes rendelkezések
11.§ A 7. § (7) bekezdésében támogatott szervezetek évente tájékoztatót készítenek Heves
Város Képviselő-testülete munkatervében mehatározott ülésére, a kapott támogatás
felhasználásáról, a megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítéséről, az elért
eredményekről.
12. § A Képviselő-testület esetenként külön dönt a testvér városai sportjának támogatásáról, a
velük történő együttműködés formáiról.
Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A kihirdetés a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint történik.
(3) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Heves, 2007. szeptember 12.

Csáki Zsigmond sk.
polgármester

Szabó Sándor sk.
jegyző
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