
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

23/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 

a sportról
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – támogatva az egészség megőrzését, 

a gyermek- és ifjúsági sport (diáksport), a szabadidősport, az utánpótlás-nevelés, a 
verseny- és élsport körébe sorolt sporttevékenységet, valamint a fogyatékosok 
életminőségének sport által történő javítását, versenyszerű sportolását – az 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1) 
bekezdésében, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§ (6) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A rendelet célja 

A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően fogalmazza meg 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban Önkormányzat) 
sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, valamint biztosítsa a város 
sportkoncepciójában foglaltak megvalósításához szükséges feltételrendszert, és az 
Önkormányzat költségvetéséből a sport támogatására rendelt összegek szerkezeti 
kereteit. 

2. § 

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén kötelezően 
ellátandó és önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt 
pénzeszközök felhasználására.  

                                                 
1  Módosította: 46/2007. (XI. 30.) rendelet 10.§ (1) bekezdése. Hatályba lépett: 2007. december 1. 
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(2)2 A rendelet hatálya kiterjed minden Kecskemét Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző 
jogi személyiségű sportszervezetre, városi sportági szakszövetségre, sport érdek-
képviseleti szervezetre, oktatási és nevelési intézményre, iskolai sportkörre, minden 
önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére, olyan gazdasági 
társaságra, amely a működése során e rendelet alapján támogatásban részesül,  
valamint a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra (Hírös Sport Nonprofit Kft.) és a Stadion 
Sportlétesítményeket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Társaságra (Stadion 
Kht.). 

3. §3 

A sporttámogatás mértéke 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportcélú támogatásokat a Városi 
Támogatási Program terhére biztosítja. 

4. §4 

5. §5 

6. §6 

Az utánpótlás-nevelés és a sportiskolai képzés támogatása 

7. § 

A szabadidősport támogatása 

(1)7 
(2)8 
(3)9 Az Önkormányzat a szabadidősport rendezvények lebonyolítása céljából 

biztosíthatja a tulajdonában lévő létesítmények térítésmentes igénybevételét, melyet 
a Hírös Sport Nonprofit Kft. és a Stadion Kht. esetében a Társaságok és az 
Önkormányzat között évente megkötésre kerülő szerződések tartalmaznak. 

                                                 
2 Módosította: 8/2009.(I.30.) rendelet 1.§-a. Hatályba lépett: 2009. február 1. 
3
 Módosította: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályba lépett: 2011. február 10. 

4
 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 

5
 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 

6
 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 

7
 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 

8
 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 

9 Módosította: 8/2009.(I.30.) rendelet 6.§-a. Hatályba lépett: 2009. február 1. 



3
 

- 3 - 

8. § 

A városi sportági szakszövetségek és sport érdekképviseleti szervezetek 
támogatása 

(1)10 
(2)11 
(3)12 Az Önkormányzat – a Hírös Sport Nonprofit Kft. útján – tárgyi eszközökkel 

segíti a városi sportági szakszövetségek munkáját, melynek részletes szabályait az 
Önkormányzat és a Hírös Sport Nonprofit Kft. közötti szerződés tartalmazza, melyet 
a szerződő felek évente felülvizsgálnak. 

                                                 
10

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
11

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
12 Módosította: 8/2009.(I.30.) rendelet 7.§-a. Hatályba lépett: 2009. február 1. 
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9. §13 

A versenysport támogatása 

10. §14 

11. §15 

Sportrendezvények támogatása 

12. §16 

Olimpiai és paralimpiai játékokra való felkészülés támogatása 

13. §17 

Egyéb sporttámogatások 

14. §18 

Tartalékalap 

15. § 

A sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása 

(1)19 Az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi sportlétesítményeket a Hírös Sport 
Nonprofit Kft. – mint 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság – üzemelteti: 
 
- Fedett uszoda 
- Élményfürdő és Csúszdapark 
- Benkó Zoltán Szabadidő Központ 
- Bóbis Gyula Edzőcsarnok 

 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Széktói Stadiont a Stadion Kht. - mint többségi 
önkormányzati tulajdonban lévő – társaság üzemelteti. 
                                                 
13

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
14

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
15

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
16

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
17

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
18

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
19 Módosította: 8/2009. (I.30.) rendelet 8.§ (1) bekezdése. Hatályba lépett: 2009. február 1. 
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Működtetésükhöz, felújítási és karbantartási költségeikhez adott támogatást az 
éves költségvetési rendelet határozza meg, mely összeg az Önkormányzat és a 
Hírös Sport Nonprofit Kft., valamint az Önkormányzat és a Stadion Kht. között 
évente megkötésre kerülő megállapodások alapján a társaságok számára átadásra 
kerül. 
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények bérbeadására, 

használatba adására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 25/2003. (VI. 2.) KR. számú önkormányzati rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) A Közgyűlés minden évben – 20----- – meghatározza azoknak a 
sportszervezeteknek a körét és az általuk igénybe vett időtartam mértékét, melyek 
részére az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekben – szükség szerint iskolai 
létesítményekben is – térítésmentes létesítményhasználatot biztosít. A térítésmentes 
létesítményhasználat értékét az önkormányzati támogatások sorában meg kell 
jeleníteni. 

(4) Azon sportszervezetek, amelyek a (3) bekezdésben megfogalmazott 
kedvezményben részesülnek, kötelesek legkésőbb minden év április 15 napjáig az 
erre vonatkozó szerződést a létesítmény üzemeltetőjével megkötni.  

(5)21 A Hírös Sport Nonprofit Kft. által üzemeltetett létesítményekben a társaság a 
város sportéletében kiemelkedő jelentőségű sportrendezvények lebonyolítása 
céljából 10 napot térítésmentesen biztosít az Önkormányzat számára, melynek 
felhasználásáról a Hírös Sport Nonprofit Kft.-vel történő egyeztetés alapján a 
Bizottság dönt. 

                                                 
20

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
21 Módosította: 8/2009. (I.30.) rendelet 8.§ (2) bekezdése. Hatályba lépett: 2009. február 1. 
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16. §22 

Rendezvény-támogatás igénylése kérelem esetén 

17. §23 

Támogatás igénylése pályázat esetén 

18. §24 

A támogatások elbírálása 

18/A. §25 

A csekély összegű (de minimis) támogatások 

18/B. §26 
 

A csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályok 
 

18/C. §27 
 

A közszolgáltatási célú támogatások 
 

18/D. §28 
 

A közszolgáltatási célú támogatásokra vonatkozó szabályok 

19. § 

A sportvagyon működtetése, hasznosítása 

(1) Általános rendezési terv módosítását célzó előterjesztéseket, amennyiben az 
sportolásra alkalmas területet, zöldfelületet, játszóteret érint, a Bizottság 
véleményezi. 

                                                 
22

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
23

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
24

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
25

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
26

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
27

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
28

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
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(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportvagyon, sportolásra alkalmas terület, 
létesítmény, részleges vagy teljes hasznosításával, kialakításával, azon végzett 
beruházással, annak megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseket 
a Bizottság előzetesen véleményezi. 

(3) Az Önkormányzat a város rendezési tervében rögzíti a szabadidősport, a 
rekreáció céljait szolgáló játszóterek, sportudvarok létesítését. 

20. § 

A sport szakigazgatás működése 

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal keretén belül – a sportszervezetek, 
sportszakmai, sportjogi, törvényességi tevékenységének, a város sportvagyonával 
kapcsolatos általános kérdéseinek, a város egészét érintő sportfeladatoknak 
(sportesemények, pályázatok, szakmai konferenciák, sportinformációs rendszer, stb.) 
magas szintű ellátása érdekében – megfelelő személyi és infrastrukturális háttérrel 
rendelkező sport szakigazgatási egységet működtet. 

21. § 

Sport szakmai együttműködés támogatása 

Az Önkormányzat támogatja a sport különböző területei közötti – úgy mint iskolai 
testnevelés, diáksport, szabadidősport, versenysport, fogyatékosok sportja, illetve az 
e területeken dolgozó sportvezetők – szakmai fórumok keretében zajló 
együttműködési folyamatokat.   

22. § 

A sport népszerűsítése 

(1) Az Önkormányzat fokozott figyelmet fordít Kecskemét város sportja általános és 
specifikus értékeinek népszerűsítésére az írott és elektronikus médiában, különös 
tekintettel az Internet adta lehetőségekre. 

(2)29 

23. § 

Értelmező rendelkezések 

Jelen rendelet alkalmazásában: 
1.) 30 
2.) 31 

                                                 
29

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
30

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
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3.) 32 
4.) 33 

     5.)34Sportiskola: az a költségvetési szerv vagy közhasznú társaság, amely 
 utánpótlás-nevelést végez, valamint az az iskola, amely a közoktatásról szóló 
 1993. évi LXXIX. törvény alapján közreműködik az utánpótlás-nevelésben. 

24. § 

Záró rendelkezések 
 
 

(1) E rendelet 2004. június 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző 
gondoskodik. 

 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a sportról szóló 
32/2002. (VII. 8.) KR. számú Önkormányzati rendelet, valamint annak 
módosításáról szóló 48/2002. (XI. 25) KR számú és a 60/2003 (XII. 22) KR. 
számú rendelet. 

 

                                                                                                                                                         
31

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
32

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
33

 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdés 3. pontja. 
34 Módosította: 8/2009. (I.30.) rendelet 10.§-a. Hatályba lépett: 2009. február 1. 


