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M Á S O L A T 
Vác Város Önkormányzat 

 6/2014.(II.21.) sz. rendelete  
Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól  

(egységes szerkezetben) 
 
 
 

Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve a sport 
kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a 
közösségi magatartás kialakítása területén, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos 
módjaként a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sptv.) 55.§ (6) bekezdésében, 
valamint a Magyarország Alaptörvényének 32 cikk. l.) pontja alapján kapott felhatalmazásával élve 
Vác Város sport és szabadidő feladatairól a következő rendeletet alkotja: 
 

 
 

I. Fejezet 
 
 

Értelmező rendelkezések 
 
 

1.§ 
 
(1) Az értelmező rendelkezések tekintetében a jelen rendelet alkalmazásában a következők az 
irányadók:  
a) Bizottság     Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság 
b) sporteredmény:    a rendezők által az adott sportág versenyszabályai  
                                                           szerint kiírt versenyen elért egyéni, vagy csapat helyezés  
c) sportlétesítmény:    sporttevékenység céljára épült, adott sportágak szabályainak  
                                                           megfelelő objektum, amely hitelesítéssel rendelkezik.  
d) személyi kiadások:    sportoló foglalkoztatásának költségei, 
     felkészítő sportszakemberek (edzők) foglalkoztatásának  
                                                           költségei.  
e) támogatásra jogosult:   minden Vác Város közigazgatási területén működő,  
                                                           hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző jogi és  
                                                           nem jogi személyiségű sportszervezet, ha a rendeletben  
                                                           megfogalmazott feltételeknek eleget tesz.  
 f) Utánpótlás, Junior, Felnőtt korú:  A sportági szakszövetségek verseny és minősítési  
                                                           rendszerében meghatározott korcsoportok 
g) Sportszakember:    Az a természetes személy, aki a sportoló vagy csapat  
     felkészítésével versenyeztetésével, vagy a sportoló  
     sporttevékenysége gyakorlásának biztosításával  
     kapcsolatban – közvetlenül vagy közvetett módon –  
     munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb  
     jogviszony alapján sportszakmai tevékenységet végez.  
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II. Fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
 

1. A rendelet célja 
 
 

2.§ 
 

      (1) A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Vác Város Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges szervezet-, és feltételrendszert 
és meghatározza a helyi sporttevékenység finanszírozásának módját, a sport támogatására rendelt 
összegek felhasználását, a sport közösség- és jellemformáló, önbecsülést, toleranciát, mozgás- és 
testkultúrát fejlesztő, egészségmegőrző, közérzetjavító hatásának, a fogyatékkal élők és az egyéb 
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, a versenyképesség és foglalkoztatottság, a 
sportgazdaság, a sport infrastruktúra, az iskolai testnevelés, a diáksport, a szabadidősport, a 
rekreációs sport, az utánpótlás nevelés, a versenysport, a sportolók és sport szakemberek 
képzésének, a közösségi kapcsolatok, a lokálpatriotizmus, a turizmus, a térség ismertségének, 
népszerűségének javítása, az értékorientáció helyes irányba terelése, a sport és tudástársadalom 
összekapcsolása, az egészséges társadalom megteremtése érdekében. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

3.§ 
 

 (1) A rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén a helyi sporttevékenységben 
résztvevő természetes és jogi személyekre valamint az Önkormányzat által fenntartott és 
működtetett sportcélú használatra alkalmas ingatlanokra, a sportcélú gazdasági társaságra, a 
városban működő sportegyesületekre, a testnevelési és sporttevékenységet végző Önkormányzati 
költségvetési szervekre továbbá a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására terjed 
ki. 
 
 

III. Fejezet 
 

1. Az Önkormányzat sportfeladatai 
 

4.§ 
 
(1) Az Önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az Önkormányzat hosszú távú helyi 

sportfejlesztési koncepciója (a továbbiakban: sportkoncepció) tartalmazza részletesen. 
 
(2) Az Önkormányzat feladata - jelen rendeletben, illetve külön jogszabályokban meghatározott 

módon - illetékességi területén a városi sporttevékenység támogatása, így: 
a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő városi sportkoncepció meghatározása és 

megvalósítása, 
b) az a.) pont szerinti cél alapján a sporttal foglalkozó városi szervezetekkel való 

együttműködés, 
c) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése, 
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d) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése, 
e) a külön jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új sportlétesítmények 

építése, 
f) az önkormányzati működtetésű iskolák sporttevékenységhez a feltételek megteremtése, az  

oktatási tevékenységre átadott telekhatáron belül 
g) az önkormányzati működtetésű iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítása, 
h) a szabadidősport feltételeinek fejlesztése, 
i) sportrendezvények lebonyolítása illetve lebonyolításának segítése, 
j) a város adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban, 
k) az iskolán kívüli önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése, 
l) a nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésében közreműködés; 
m) fogyatékos, mozgássérült személyek sportolásának támogatása, 
n) gyógytestnevelés biztosítása az óvodákban, 
o) senior, tömegsport népszerűsítésében közreműködés. 
 
(3) Az Önkormányzat feladatai illetékességi területén, a sport hosszú távú fejlesztési céljaira 

figyelemmel a következők:  
a) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatása, 
b) területi versenyrendszerek kialakításának és működésének, sportrendezvények 

szervezésének segítése, 
c) együttműködés a sportszervezetekkel az éves verseny-, illetve szabadidősport naptár 

összeállításában. 
 
(4)  Az Önkormányzat – lehetőségei szerint – önrészt biztosít sportszabvány alapján épülő 

városi sportlétesítmények építéséhez. 
 
 

 
2. A városi sportkoncepció kialakítása 

 
5.§ 

 
       (1) Az Önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és 

Önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a 
sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására, a diáksporttal kapcsolatos feladatok 
meghatározására és támogatására, továbbá a meglévő sportlétesítmények többfunkciós 
használatának biztosítása, valamint a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes 
működésének segítésére. 
 
 

 
3. A sporttámogatás mértéke, biztosításának feltételei, a támogatás formái 

 
 

6. § 
 
(1) A Képviselő-testület a helyi sport közvetlen és közvetett támogatására fordított összeg 

nagyságát anyagi tehervállaló képességére figyelemmel az éves költségvetési rendeletében 
határozza meg. 

(2) A Képviselő-testület és a Bizottság törekszik arra, hogy növelje az éves sporttámogatásokon 
belül a diák és szabadidősport támogatási arányát. 
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7. § 

 
(1) A Bizottságnak a helyi sportszervezetek önkormányzati sporttámogatásának odaítélésekor 

az alábbi szempontokra kiemelten kell figyelemmel lennie: 
 
a) a sportszervezet utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenységére, az utánpótlás-nevelés 

színvonalára, mind mennyiségi (rendszeresen sportolók és az igazolt sportolók száma), 
mind a minőségi (elért versenysport eredmények) szempontból, 

b) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján kapott, a látvány-csapatsportok 
sportszervezetei részére adott támogatás arányára, 

c) a sportszervezet képzett edzőinek számára és végzettségük fokára, 
d) a sportszervezet tagdíjbevételére, 
e) a sportszervezet átlátható, ellenőrizhető, törvényes gazdálkodására, 
f) a sportszervezet sportstatisztikai mutatóira és ezek szolgáltatására a város számára, 
g) a helyi sporttal foglalkozó önkormányzati programokon való részvételre, 
h) a sportot népszerűsítő, arról informáló önkormányzati kezdeményezéseken történő 

részvételre. 
 
(2) Versenysport, élsport területén az önkormányzat kizárólag az Országos Sportági 

Szakszövetség versenyrendszerében részt vevő csapatokat, egyéni sportolókat foglalkoztató 
sportszervezeteket támogatja.   

 
(3) Az éves költségvetési rendeletben a Bizottsághoz rendelt sporttámogatási összegek legalább 

70%-át kizárólag pályázat útján ítéli oda a Bizottság az érvényesen pályázó 
sportszervezeteknek. A fennmaradó részt a Bizottság egyedi kérelem alapján használhatja 
fel. 

 
(4) A tárgyévi költségvetés kihirdetését követő hónap 15. napjáig a Bizottság kiírja a 

sportszervezetek részére a költségvetési támogatással kapcsolatos pályázatot. A pályázat 
beadási határideje a megjelenést követő legalább 15, legfeljebb 30 nap. 

  
(5) Sportrendezvény szervezésének támogatásával kapcsolatos pályázatot a Bizottság évente két 

részletben írhatja ki. A tárgyévi költségvetés kihirdetését követő hónap 15. napjáig a 
Bizottság kiírja a sportszervezetek részére a sportrendezvény szervezésének támogatásával 
kapcsolatos első pályázatot. A második pályázat kiírási határideje augusztus 31. napja. A 
pályázat beadási határideje a megjelenést követő legalább 15, legfeljebb 30 nap.  

 
(6) Az önkormányzati forrásból nyújtott támogatás folyósítása a sportszervezetekkel kötendő 

támogatási megállapodás szerint történik. 
 
(7) A támogatási megállapodást az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg. 
 
(8) Nem részesülhet önkormányzati támogatásban az a sportszervezet: 
a) aki benyújtott pályázatában, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről 

szóló beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot 
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

b) akit a Bizottság az a) pont megsértése miatt a támogatási rendszerből kizárt a kizárás 
időtartama alatt, 
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c) akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben 
foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a 
törvény szerint határidőben nem kezdeményezi, 

d) akinek helyi adó tartozása van, 
e) akinek bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte; 
f) aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
g) akinek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási 

vagy visszafizetési kötelezettsége van, 
h) aki a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem 

teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, 
i) akinek a támogató által meghatározott legalább 30%-os saját forrás nem áll rendelkezésére, 

továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik. 
 
 
 

4. A támogatás formái, odaítélésének feltételei 
 

8. § 
 

(1) A költségvetési rendeletben számára meghatározott összegből, átruházott hatáskörben a 7.§ 
figyelembe vételével a Bizottság dönti el a sportszervezetek támogatásának mértékét, 
módját, ezen belül: 

a) pályázati rendszer keretében a Vácott bejegyzett székhellyel rendelkező 
sportszervezetek működési, sportlétesítmény használati és sportrendezvény 
szervezésének támogatásában részesülhetnek, 

b) kérelem alapján a váci diák és szabadidő sportszervezetek sportlétesítmény 
használati, sportrendezvény támogatásban részesülhetnek. 

c) kivételes kérelem alapján a sportszervezetek olyan sportrendezvényen való 
részvételének támogatására, sportrendezvény szervezésére, vagy egyéb célra 
részesülhetnek támogatásban, melyet rajtuk kívülálló okok miatt a pályázat 
benyújtási határidejének lejártáig előre nem láthattak. Az éves költségvetési 
rendeletben a Bizottsághoz rendelt „Sportfeladatokra” elnevezésű keret összegének 
legfeljebb 10%-át használhatja fel a Bizottság ilyen formában. 

(2) A sportszervezet által pályázati úton elnyerhető működési és sportrendezvény támogatás 
mértéke nem haladhatja meg 

a) működési támogatás esetén a sportszervezet éves költségvetésének 70 %-át, 

b) sportrendezvény szervezésének támogatása esetén a rendezvény összköltségének 
70%-át. 

(3) Az (1) b) szerinti sportrendezvény támogatás nem haladhatja meg a rendezvényen való 
részvétel teljes költségének 70%-át.  

(4) Az (1) c) szerinti támogatás nem haladhatja meg a rendezvényen való részvétel teljes 
költségének 70%-át. 

(5) A működési támogatás kizárólag az alábbi célokra használható fel: Sportlétesítmény 
használat (bérleti díj), versenyen való részvétellel összefüggő utazási költség, sportverseny 
nevezési díj, sportképviselet díj, biztosítási díj, sportolók részére sportfelszerelés, 
sporteszköz, sportruházat vásárlásának költsége, versenyen való részvétellel összefüggő 
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szállásdíj, sportmarketing költségek, sportszakember képzés, sportorvosi, játékvezetői 
költségek, versenydíjak, versenyrendezéssel kapcsolatos költségek, technikai feltételek 
biztosítása. 

(6) A sportrendezvény szervezésének támogatása kizárólag az alábbi célokra használható fel: 
Létesítmény használat (bérleti díjra), sportképviselet díj, biztosítási díj, versenyen való 
részvétellel összefüggő szállásdíj, sportorvosi, játékvezetői költségek, versenydíjak, 
versenyrendezéssel kapcsolatos költségek, technikai feltételek biztosítása és rendezvénnyel 
kapcsolatos marketing célok. 

(7) Az (1) c) szerinti támogatás versenyen való részvétellel összefüggő utazás költségére, 
sportverseny nevezési díjára, versenyen való részvétellel összefüggő szállásdíjra, 
versenydíjakra használható fel. 

(8) A működési támogatással összefüggő pályázaton sportolók részére sportfelszerelés, 
sporteszköz, sportruházat vásárlása céljára elnyert támogatási összeg, a számlával igazolt 
vételár 50%-ig számolható el. 

(9) A támogatásban részesítetteket az e rendeletben és a támogatási szerződésben rögzítettek 
szerint éves pénzügyi elszámolási és szakmai beszámolási kötelezettség terheli a támogatási 
évre vonatkozó teljes költségvetésük vonatkozásában.  

(10) Amennyiben az önkormányzati támogatás meghaladja a (2)-(4) szerinti mértéket, a 
támogatottnak a pénzügyi beszámoló benyújtását követő 30 napon belül vissza kell fizetnie 
az Önkormányzat részére a támogatás és a (2)-(4) bekezdésekben foglalt önerő mértéke 
közti különbözetet. 

(11) Amennyiben a sportszervezet az önkormányzati sporttámogatást a támogatási szerződéstől 
eltérően, azt megsértve, azzal ellentétesen használja fel, a sportszervezetnek a támogatási 
rendszerből történő kizárásáról, a kizárás időtartamáról és a támogatás vagy annak egy 
meghatározott részének visszafizetéséről a Polgármesteri Hivatal tájékoztatása alapján a 
Bizottság dönt. 

(12) Az Önkormányzat –a Polgármesteri Hivatal 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. 

 
 

5. A kiemelkedő eredményeket elért sportolók elismerése 
 

9. § 1 
6. Sportlétesítmények igénybevétele 

 
10. § 

 
 
(1) Önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményeket a sportszervezetek bérleti díjért és a 

Bizottság által pályázati úton elosztott Sportlétesítmények használati díja keret terhére 
vehetik igénybe. A sportlétesítmények bármilyen jellegű igénybevételének feltétele a 
fenntartóval vagy üzemeltetővel kötött bérleti szerződés.  

(2) Vácott működő bejegyzett sportszervezetek önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket 
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az üzemeltető által megállapított kedvezményes bérleti díjért vehetik igénybe. 

(3) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján a tárgyévben támogatásban 
részesült látvány-csapatsportok sportszervezetei nem részesülhetnek támogatásban az (1) 
bekezdés szerinti Sportlétesítmények használati díja keretből és részükre az üzemeltető a (2) 
bekezdés szerinti kedvezményes sportlétesítmény bérleti díjat nem állapíthatja meg. 

(4) Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény igénybevételi jogosultságát az üzemeltető bérleti 
díj tartozás esetén felfüggesztheti vagy megtagadhatja. 

(5) Az iskolai sportcsarnokok, tornatermek iskolai tanítási napokon az iskola által 
meghatározott – nem intézményi kezelésben lévő létesítmények esetén az üzemeltetővel 
egyeztetett - időpontig az iskolai és diáksport céljára térítésmentesen vehetők igénybe. 

 
 

7. Éves sport munkaterv 
 

11.§ 
 
 (1) A Bizottság a munkatervébe felveszi azon javaslatokat, melyek fontosak a város sportélet 

szempontjából. 

 
 

8. Verseny- és rendezvénynaptár 
 

12.§ 
 
(1)  Vác Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a sportegyesületek részére, hogy a 

www.vac.hu honlapon sportrendezvényeiket, sportversenyeinek helyét, időpontját és egyéb 
lényeges adatait tartalmazó információkat megjelentessék. 

 

 

9. Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 

13.§ 
 
(1) A Váci Sport Közhasznú Nonporfit Kft. feladatkörébe tartozik:  
a) A működtetésében lévő sportlétesítmények rendeltetésszerű használatának biztosítása, 

szabad kapacitásainak értékesítése; 
b)  A sportintézmények programjainak és az abban  valamennyi igénnyel jelentkező résztvevő, 

felhasználó koordinálása, prioritások felállítása; 
c) Az Önkormányzat elképzeléseinek és a hozzá biztosított forrás megismerése után fejlesztési 

célok javaslattétele, annak elősegítése; 
d) Vác város sportéletének támogatása; 
e) Városi sportmarketing stratégia kidolgozásában való segítségnyújtás. 
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IV. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

14.§ 
 
(1)  A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a 
jegyző gondoskodik. 

 
 
Vác, 2014. február 11. 
 
 

 
Fördős Attila s.k.         Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
      polgármester                               jegyző 

 
INDOKOLÁS 

 
 
A rendelet megalkotását a sportról szóló 2004. évi I. törvényben megjelenő szabályozási keretek 
helyi szinten történő alkalmazása és annak szabályozása indokolja, továbbá a társasági adóról és 
az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján a látvány-csapatsportok sportegyesületei 
részére nyújtható támogatások helyi rendeletben történő szabályozása, továbbá a sporttámogatás 
elveinek helyi alkalmazása indokolja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A másolat hiteles. 
A rendelet kihirdetése 2014. december 12-én megtörtént. 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
jegyző 
 
 
                                              
1 Hatályon kívül helyezte …./2014.(XII.12.) 


