
 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 

28/2002.(IX.5.) számú 
rendelete 

a helyi sportról 
módosítással egységes szerkezetbe foglalva 

 
BEVEZETŐ 

 
A sport tevékenység az egyetemes kultúra része, az egészségfejlesztés alapvető eszköze, a 
szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. Jelentős szerepet tölt be az ifjúság 
erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásban.  
Mindezeket figyelembe véve Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata elősegíti a 
település lakossága sportoláshoz fűződő jogainak érvényesülését; támogatja az óvodai és 
iskolai testnevelés és sport tevékenységet, a rendszeres testmozgás szokássá és 
hagyománnyá válását; a gyermekek, a fiatalok és felnőttek versenyszerű sportolását, a 
lakosság szabadidő és hobby sportokban való részvételét, valamint az alkalmilag rendezett 
tömeges sport eseményeket.  
 
*4 
A sportról szóló 2004. évi I tv. 55. §. (1). bekezdésben foglalt kötelezettség alapján a helyi 
sport tevékenységgel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának módját az alábbiak 
szerint szabályozzuk. 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 

 
1. §.  (1) A helyi sport fejlesztésének hosszú távú céljait a mellékelt Sportkoncepció 

tartalmazza. 
 

(2) A fejlesztési célok megvalósítása érdekében az önkormányzat együttműködik a 
sporttal foglalkozó alábbi szervezetekkel és intézményekkel: 

 
 Fegyvernek Községi Sport Egyesülettel 
 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde *3 
 Hatályon kívül helyezve *3 
 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat *5 
 Nagyközségi Művelődési Házzal és Könyvtárral 
 a hobby sportok helyi egyesületeivel 

 
(3) A Sportkoncepció megvalósítását választási ciklusonként egy esetben, 
legközelebb 2005-ben a képviselőtestület önálló napirendként értékeli.  

 
 

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FENNTARTÁSA,  
MŰKÖDTETÉSE ÉS HASZNÁLATUK RENDJE 

 
2. §. (1) Az önkormányzat az alábbi tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásáról 

gondoskodik: 
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 Nagyközségi sporttelep (hrsz. 2812, 2813, 2814) 
 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálatnak Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménye tornaterme, 
tornaszobája és aszfalt sportpályája *3*5 

 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat tornaterme, tornaszobája és aszfalt sportpályája *5 

 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi tagóvodájának 
tornaszobája *3 

 
(2) A nagyközségi sporttelepet a fenntartási kötelezettség megtartása mellett az 
önkormányzat  a Községi Sport Egyesület használatába adja. A használati joggal és 
kötelezettségekkel kapcsolatos kérdéseket 2002. október 31-ig szerződésben kell 
rögzíteni, amit a képviselőtestület hagy jóvá. 
 
(3) A helyi oktatási intézmények kezelésében lévő sportlétesítmények az alapító 
okirataikban foglalt ingatlanok szerves részei, fenntartásukról az intézmények saját 
költségvetésükben gondoskodnak.  
 
(4) A nagyközségi sporttelep sportpályáit és egyéb létesítményeit a Sport Egyesület 
programjainak, mérkőzéseinek és edzéseinek elsődlegessége mellett az oktatási 
intézmények, a sport tevékenységet folytató önszerveződő közösségek is használhatják 
az egyesülettel és a fenntartóval egyeztetett módon. Az önszerveződő sportoló 
közösségeknek a használat során felmerülő fűtési, világítási és mosdó használati 
költségeket meg kell téríteni az önkormányzat részére.  
 
(5) Az önkormányzat engedélyezi, hogy az oktatási intézmények sportlétesítményeit a 
tanítási órák és az iskolai, óvodai sport rendezvények elsődlegessége mellett a Sport 
Egyesület és más sportoló önszerveződő közösségek is használják. A használók a 
létesítményt felügyelet mellett, a felmerülő költségek megtérítésével vehetik igénybe.  
 
(6) A Művelődési Ház nagyterme a funkciójával összeegyeztethető sport 
tevékenységre, a használattal együtt járó önköltség megtérítése mellett igénybe vehető. 

 
 

A HELYI SPORT ANYAGI TÁMOGATÁSA 
 
 

3. §. (1) Az önkormányzat éves költségvetésében a rendszeres sport tevékenység 
támogatására sport alapot hoz létre. A sport alap felhasználható: 
 a Községi Sport Egyesület támogatására, labdarúgó és női kézilabda 

szakosztályok működtetésére *4 
 
*1 
 az iskolákban folyó mindennapos testnevelés megvalósítását szolgáló 

tömegsport órák megtartásának támogatására, és az óvodai tömegsport órák 
megtartásának támogatására. 

 
 *1 Hatályon kívül helyezve  
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(2) A támogatásra fordítható sportalap összegét a fenti címenkénti részletezéssel, 
évente az önkormányzat költségvetési rendeletében kell meghatározni. 

 
(3) A Községi Sport Egyesület támogatásának megállapításánál figyelembe veszi: 
 az önkormányzat kötelező feladatát képező saját tulajdonú sporttelep 

fenntartásának teljes költségét 
 az egyesület versenyszakosztályai bajnokságban való részvételének szintjét 
 az utánpótlás nevelés és az utánpótlási csapatok versenyeztetési költségét 

 
(4) A Sport Egyesület támogatását évente szerződésbe kell foglalni, amely 
tartalmazza: a támogatás összegét, a támogatott feladatokat, a támogatás 
igénybevételének és a felhasználás ellenőrzésének módját. A szerződést a 
polgármester és a Sport Egyesület elnöke írja alá.  
 
*1 
(5) A Sport Egyesületnek a támogatást írásban kell kérnie, melyben meg kell jelölni a 
támogatás összegét feladatonként és egyösszegben. A támogatás iránti kérelemhez 
mellékelni kell a jóváhagyott költségvetését, vagy költségvetési tervezetét. A Sport 
Egyesületnek a támogatás iránti kérelmét tárgyévet megelőző év december 20-ig kell 
benyújtania a Polgármesteri Hivatalhoz, első ízben 2003. január 31-ig.  
 
(6) Az iskolai tömegsportórák megtartásának támogatását az intézmények a megtartott 
órák alapján, az e célra rendelkezésre álló normatív támogatáson felül, utólagos 
megtérítéssel vehetik igénybe. 
 
*2 
(7) Az e rendelet szerint adott és igénybe vett 200 eFt. és az feletti céljellegű 
támogatást a Polgármesteri Hivatalnak közzé kell tenni az SZMSZ 40. §. (6)-(8) bek. 
szerint.  

 
A SPORTMUNKA ELISMERÉSE 

 
 

4. §. A sport tevékenység társadalmi rangjának növelése céljából a képviselőtestület 
Fegyvernek Közszolgálatáért díjban részesítheti azokat a helyi sportolókat, 
sportvezetőket, testnevelőket és edzőket, akik a nagyközség sportéletében huzamosabb 
ideje kiemelkedő eredménnyel és példamutatóan tevékenykedtek. Az elismerés 
odaítélésének módját 24/1992.(VIII.27.) sz. önkormányzati rendelet tartalmazza.  

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
5. §. (1) E rendelet kihirdetésekor lép hatályba. 
 

(2) A rendeletben foglaltak érvényesülését a képviselőtestület az 1. §. (3) bek. 
szerint a Sportkoncepció érvényesülésével együtt választási ciklusonként egy 
alkalommal értékeli.  

 
Huber Ferenc       Buzás Istvánné 
polgármester      jegyző 
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*1 A 3/2003.(II.6.) sz.rendelettel módosítva 
*2 A 29/2003.(IX.4.) sz. rendelettel módosítva 
*3 A 22/2007.(IX.28.) sz.rendelettel módosítva 
*4 A 6/2009.(V.7.) sz.rendelettel mód. 
*5 A 19/2011.(IV.1.) sz. rendelettel mód.
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

SPORTKONCEPCIÓJA 
 
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a sportról szóló 2000. évi CXLV. tv. 59. §. 2/a. 
pontja alapján a helyi sport tevékenység fejlesztésének hosszú távú céljait és feladatait – a 
helyi lakosság sportoláshoz való jogának érvényesülése különösen a gyermekek és az ifjúság 
egészséges, erkölcsi-fizikai nevelése érdekében – az alábbiakban határozza meg: 
 
Sportlétesítmények fejlesztése 
 

1. Az önkormányzat tulajdonát képező Sporttelepet úgy kell továbbfejleszteni, hogy az 
egyaránt szolgálja a versenysportot és szabadidő sportot. Megfeleljen a 
versenykiírások, bajnokságok feltételeinek, s a labdarúgáson túl alkalmas legyen más 
sportág befogadására, a tömegsport rendezvények biztonságos megrendezésére, 
megfeleljen a korszerű sportolási illetve szociális igényeknek. Ennek megfelelően el 
kell készíttetni a sporttelep rendezési tervét. 

 
2. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a helyi közoktatási intézményekben folyó 

testnevelés és sport feltételeinek biztosítására, a közoktatási intézkedési tervünkben 
feltárt létesítményi hiányok pótlására.  
Távlati céljaink: 
 Valamennyi óvodában tornaszoba kialakítása. 
 Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat bővítése során továbbfejleszthető tornaterem építése, amely a 
későbbiekben versenyek megrendezésére is alkalmas községi sportcsarnok 
feladatát is elláthatja. *5 

 
3. Az úszás oktatás helyi feltételeinek megteremtése, fedett tanmedence vagy uszoda 

építésével. Ennek megvalósításáig az óvoda és az iskola költségvetésében célzott 
támogatást kell biztosítani a szociálisan rászorult tanulóknak az őket terhelő költségek 
egy részének átvállalására.  

 
4. Az előnytelen településszerkezet hátrányaira tekintettel a sporttelepen túl a Wagner 

Park területén és Szapárfaluban területet kell kijelölni és alkalmassá tenni szabadtéri 
mozgásos-játékra, grundfocira.  

 
5. A téli sportok szerény adottságainak ellensúlyozása érdekében a helyi lehetőségek 

jobb kihasználását elő kell segíteni egy szánkó-terep létrehozásával, valamint a 
megtisztított Holt-Tisza 1. sz. taván (sportpálya közelében) korcsolyázó hely 
kijelölésével és szükség szerinti takarításával.  

 
6. Keressük a lehetőséget arra, hogy a településünkön legalább egy kondicionáló terem 

működjön. A vállalkozók számára a Hírmondóban közzétesszük az ehhez kapcsolódó 
pályázati lehetőségeket.  
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Versenysport fejlesztése 
 

 Önkormányzatunk kezdeményezi és támogatja, hogy a labdarúgáson kívül más 
szakosztály is működjön.  

 
2. A Sport Egyesület labdarúgó szakosztálya utánpótlásának nevelését erkölcsileg és 

anyagilag egyaránt támogatjuk. A Sport Egyesület éves támogatásának 
megállapításánál az utánpótlás és nevelés valamint az utánpótlási csapatok 
versenyeztetési költségeit kiemelt szempontként vesszük figyelembe. Szorgalmazzuk 
és támogatjuk az oktatási intézmények és a Sport Egyesület együttműködését, a NUPI-
program (NUPI= Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet) eredményes helyi 
megvalósítását. *4 

 
Szabadidő- és hobbi sportok, tömegsport rendezvények 
 

1. Önkormányzatunk figyelemmel kíséri és segíti a tanintézeten és sportegyesületeken 
kívüli egyéb önszerveződő közösségek sporttevékenységét, különösen a nők és a 
családok sportjának kiszélesítését. A fenti célra az önkormányzat sport rendeletében 
foglalt módon a sporttelep területének és létesítményeinek használatát e közösségek 
részére biztosítjuk, az önkormányzat engedélyezi az intézmények részére, hogy 
szintén e rendeletben szabályozott módon sportlétesítményeik használatát átengedjék. 

 
2. Hasonlóképpen támogatja önkormányzatunk és a lakosság tájékoztatásával elősegíti a 

küzdő sportok (dzsúdó, karate) szövetségeinek és egyesületeinek helyi 
kezdeményezését, tanfolyamait és verseinek lebonyolítását.  

 
3. Az önkormányzat együttműködik a területén működő hobbi sportok (vadász, horgász, 

galambász, stb.) egyesületeivel. A fenti egyesületek közhasznú programjainak 
megvalósítását, a község hírnevét és idegenforgalmat növelő programjainak 
megvalósítását támogatja.  

 
4. Az egyesületi tagsághoz nem kötődő tömeges részvétellel zajló események (Május 1. 

Kupa, Falunap Kupa, Gyermeknapi Kupa, Sport Nap) megszervezésében és 
lebonyolításában az önkormányzat együttműködik a rendező szervekkel. Az 
események megrendezését rendeletben szabályozott módon anyagilag is támogatja.  

 
 
 
.-.-.-.-.-.-.- 
 
*4 A 6/2009.(V.7.) rendelettel mód.  
*5 A 19/2011.(IV.1.) rendelettel mód. 


