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Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2009. (IV.24.) sz. rendelete a sportról 
 

(egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendelet módosító 3/2011 (III.29.) Ör. sz. rendelet  

szövegével) 

 
Bevezető 

 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő szerepét a lakosság 

testi-lelki egészségmegőrzésében, személyiségformálásában, az egészséges életmódra nevelésben, a 

közösségi magatartás kialakításában, továbbá a helyi sport tevékenység támogatása érdekében a 

helyi lehetőségek és sajátosságoknak, a helyi társadalom sportolási érdekeinek és sportolási 

szükségleteinek figyelembe vételével a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. 

§-ának (1) bekezdésében és a sportról szóló többször módosított 2004. évi I. törvény 55 § (6) 

felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§. 

 

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását közérdeknek, a 

sportolási tevékenységek támogatását közcélnak tartja.  

 

 

2.§. 

A sport rendelet célja 

 

(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. 

 

(2) A sportélethez kötődő önkormányzati célok: 

a) a település sport értékei megőrzése, ezen értékek közkinccsé tétele, 

b) a lakosság egészségi állapotának fenntartása, javítása a sport által, 

c) a lakosság szabadidősport közösségi és képességfejlesztő törekvéseinek szolgálata, támogatása.  

 

 

3. §. 

A rendelet hatálya 

 

A jelen rendelet hatálya Rimóc község közigazgatási területén élő magánszemélyekre, valamint 

azon szervezetekre és intézményekre terjed ki, amelyek e rendeletben szabályozott feladatokat 

ellátják. 

 

 

4.§ 

A sportfeladatok ellátásának alapelvei és formái 
 

(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 Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
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törvény 70/D. §-ában emberi alapjogként rögzített – a sport által elérhető - rendszeres testi, lelki 

egészséget minél szélesebb körben biztosítsa az állampolgárok számára. 

 

(2)* A település minden polgárának és közösségének joga, hogy  

a) megismerje a sportolási lehetőségeket, a szükséges ismereteket megszerezze, 

b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású sportlétesítmények szolgáltatásait,  

c) gyarapítsa készségét, egyéni és közösségi, sportolási céljainak megvalósítása érdekében a helyi 

sportegyesülettől, önkormányzati intézményektől, szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

 

(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) Az önkormányzat a helyi sportfeladatok ellátásában az intézmények, a civil közösségek, 

szervezetek, a magánszemélyek, valamint a gazdasági vállalkozók közreműködését is igénybe 

veszi.  

 

 

5.§. 

Az Önkormányzat sportfeladatai 

 

(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: 

- a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására; 

- a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására; 

-a meglévő sportlétesítmények állagának megóvására 

- a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére; 

- a lehetőségekhez képest új sportágak beindításának ösztönzésére, 

- az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény felkeltésére, és az azzal kapcsolatos 

felvilágosító tevékenységre 

- a helyi szabadidősport, a gyermek és ifjúsági sport feltételeknek javítására 

- 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. A fejlesztéseknél előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztési programokat, amelyek  

  - sportlétesítmény felújítására irányul, 

  - sportlétesítmény akadálymentesítésére irányul, 

  - további sportágak feltételeinek megteremtésére irányul, 

- a sportturizmust is szolgálják. 

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) A közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló létesítmények, 

műszaki berendezések sport célú használatát biztosítja az erre vonatkozó külön önkormányzati 

rendelet alapján. 

 
*módosította a 3/2011 (III.29.) Ör. sz. rendelet 
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(3) Biztosítja az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket. 

a) Az oktatási intézmények testnevelési alapfeladataik ellátásán túl részt vesznek a település 

sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és ifjúság különböző 

korcsoportjainak életkori sajátosságait. 

 

(4) Az oktatási intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetei 

együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor. 

 

(5) Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai fittség fokozása, az egészséges, mozgásban 

gazdag életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a szabadidősport 

feltételeinek fejlesztésében. 

 

(6) A gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelést, a nők és a családok sportját, a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló 

sportrendezvények lebonyolítását az önkormányzat támogatja. 

a) A tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának területén az önkormányzat a 

visszatérő hagyományos sporteseményeket és rendezvényeket kiemelten támogatja. 

 

(7) Az önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban 

a) a testvértelepüléseivel való sportkapcsolatok kiépítésével lehetőséget biztosít 

sportrendezvényeken való szereplésre, 

b) a nemzetközi jelentőségű helyi sportesemények, tevékenységek, valamint a települési 

sportszervezetek nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét támogatja. 

 

(8) Az önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban – mindenkori 

lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket. 

 

(9)Az Önkormányzat a település fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, civil 

szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva - biztosítja a vállalt feladatainak ellátását.  

 

(10) Az Önkormányzat intézményei és a helyi média útján is tájékoztatja a község lakóit a 

sportolási lehetőségekről. 

 

 

6.§. 

Az Önkormányzat sport feladatellátásának szervezett keretei 

 

(1) Az Önkormányzat az e rendeletben megfogalmazott feladatait szükség szerint 

megállapodásokon keresztül látja el. 

 

(2) Az Önkormányzat feladatainak ellátásba együtt kíván működni  

- a községben működő nevelési, oktatási intézményekkel: 

- Szent István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár 

 a sport feladatokat is ellátó civil szervezetekkel: 

 Rimóci Sport Egyesülettel,  

 „Egészséges Rimócért” Közalapítvánnyal 

 „Rimóc Községért” Alapítvánnyal 

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, 

- a sport feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel, 

- a helyi médiumokkal (újság, honlap) 

(3) A sport megállapodások megkötésére a képviselő-testület jogosult.  
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7.§. 

Az önkormányzat sportintézményei és létesítményei 

 

(1)* Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti: 

- sportcsarnok (cím: 3177 Rimóc, István király út 38., helyrajzi szám: 400/4) 

- sportöltöző (cím: 3177 Rimóc, István király út 1., helyrajzi szám: 717/2) 

- sportpálya (cím: 3177 Rimóc, István király út 1., helyrajzi szám: 717/2) 

- aszfaltos kis pálya (cím: 3177 Rimóc, Szécsényi út 4., helyrajzi szám: 417) 

 

(2) A felsorolt létesítmények feladataival és az e rendeletben szabályozott önkormányzati 

sportfeladatokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület, és/vagy átruházott hatáskörben a 

polgármester és a képviselő-testület által létrehozott bizottság gyakorolja. A polgármester és a 

bizottság feladat- és hatásköreit külön önkormányzati rendelet szabályozza. 

 

8.§. 

A sport feladatok finanszírozása 

 

(1) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos vállalt feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek 

forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a 

központosított előirányzatokból származó összeg, az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a 

különböző pályázati úton elnyerhető támogatás, egyéb támogatás, felajánlás. 

 

(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból a sport feladatok támogatására kiírt 

pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési 

rendeletében határozza meg.  

 

(3) Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi feltételeit 

az önkormányzat az intézményi költségvetésben lehetőségei szerint biztosítja. 

 

(4) Az önkormányzat a sportfeladatok ellátására fordítható pénzügyi keretet az éves 

költségvetéseiben határozza meg és különíti el. A sportcélú támogatás mértékét és részleteit a 

sportrendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

(5) Az évenként rendelkezésére álló pénzügyi keret felhasználása az alábbi elvek figyelembe 

vételével történik: 

a) a támogatás elsősorban az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények működtetését, 

fenntartását, felújítását, fejlesztését kell, hogy szolgálja, 

b) segítse elő a szabadidősport, a gyermek- és ifjúsági sport feltételeinek javítását, 

c) vegye figyelembe az utánpótlás-nevelésre irányuló törekvéseket, 

d) a támogatás mértéke tükrözze a sporttevékenység eredményességét. 

 

(6) A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet. 

 

 

9.§. 

Helyi önszerveződő közösségek támogatása 

 

(1) Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, 

amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei, civil szervezetei 

végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok sportolása érdekében.  

 
*módosította a 3/2011 (III.29.) Ör. sz. rendelet 



 5 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves 

költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően – keretet állapít 

meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára. 

 

(3) Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt az önkormányzat 

képviselő-testülete az önkormányzati támogatásban részesülő civil szervezetek tájékoztatása 

alapján, a következő évi terveik ismeretében alakítja ki támogatási koncepcióját. 

 

(4) A támogatások odaítéléséről és mértékéről a Képviselő-testület dönt. A támogatás 

felhasználásáról és elszámolásáról a polgármester a támogatottal támogatási szerződést köt. A 

képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a polgármester gondoskodik. 

 

(5) A támogatás jogosultját szigorú elszámolási kötelezettség terheli, jogosult a támogatás 

felhasználásáról köteles a képviselő-testületnek a tárgyévi támogatás megállapítása előtt 

beszámolni. 

 

(6) A támogatások sportszakmai célú felhasználását a polgármesteri hivatal évenként ellenőrizni 

köteles. 

 

 

10. § 

A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos 

helyi államigazgatási feladatok 

 

(1) A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet 

sportrendezvényt szervezni, a sportrendezvényért a szervező felel. 

 

(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben, a közterületeken és az 

önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek az 

önkormányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van. A szervező a jogszabályokban foglalt 

engedélyek birtokában és az igénybe vett terület kezelőjének hozzájárulásával tarthatja meg a 

sportrendezvényeket. 

 

(3) Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek megfelelően 

szervezhetők és megtartásukhoz az önkormányzat (képviselőjének vagy megbízottjának) előzetes 

tulajdonosi hozzájárulása és közterület használati megállapodás szükséges. 

 

(4) Az önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzati intézmények tulajdonában, illetve 

kezelésében lévő sportlétesítmények, eszközök üzemeltetője köteles a sportlétesítményeket, 

eszközöket rendeltetésszerű állapotban tartani. 

 

 

11.§. 

Egyéb rendelkezések 

 

(1) Az önkormányzati sport célú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai és az 

önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni; a törvényi előírások vagy a vállalt 

kötelezettségeik megszegése a támogatások megvonásával illetve az önkormányzattal kötött 

szerződések felmondásával járhat. A megállapodások megkötésére az évi költségvetés elfogadását 

követő egy hónapon belül kerül sor. 
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(2) Az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét közzé teszi a 

helyi újság. A közzétételről a polgármester gondoskodik. 

 

(3) Az önkormányzat a település sportéletének fejlesztését elősegítő magán- és jogi személyeket, a 

sikeres sportolókat és sportszervezeteket a vonatkozó rendelet szerint kitüntetésben részesíti.  

 

(4) A településhez kötődő országos és nemzetközi sikereket elért sportolóknak az intézmények, 

közterületek elnevezésekor méltó emléket állíthat. 

 

 

12.§. 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet 2009. április 24-én lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

 

Rimóc, 2009.április 23. 

 

 

 

Beszkid Andor     Lőrikné Kiss Ibolya 

                 polgármester s.k.             megbízott körjegyző s.k. 

 

 

 

A rendelet Rimócon kihirdetve:  

 

Rimóc, 2009.április 24. 

 

 

         Lőrikné Kiss Ibolya 

megbízott körjegyző s.k. 

 

 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 
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1. sz. melléklet 

 

Rimóc Község Önkormányzata sportfeladatainak finanszírozásának 2011. évi tervezete* 

 

1. Bevételek eFt 

1.1. Állami hozzájárulás 1 012 

1.2. Bevétel a sportlétesítmények bérbeadásából 

(sportcsarnok, sportöltöző, sportpálya): 

1 300 

1.3. Saját forrás 3 788 

1.4. Összesen: 6 100 

 

2. Kiadások eFt 

2.1. Sportlétesítmények működési kiadásai 

(sportcsarnok, sportöltöző, sportpálya): 

5 000 

2.2. Rimóci Sport Egyesület támogatása 1.100 

2.3. Összesen: 6 100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*módosította a 3/2011 (III.29.) Ör. sz. rendelet 


