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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete  
Makó város sportjáról szóló 2/2008.(II.14.) ör. módosításáról 

 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990.évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
Makó város sportjáról szóló 2/2008.(II.14.) Makó ör. (továbbiakban: „R”) 6.§ (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében állapítja meg a sportcélú támogatás 
mértékét. A támogatási összeg az éves költségvetés keretein belül növelhető. A 
sportszervezetet érintő osztályváltás vagy a sportszervezet jogállásában történő változása 
esetén az adott sportszervezet támogatására megítélt, de fel nem használt támogatás a 
képviselő-testület egyedi döntése alapján hasonló célú sporttevékenység támogatására 
odaítélhető.” 
 
 

2.§ 
 

A „R” 4. § (1) bekezdésében a „Fiatalokért és ifjúsági ügyekért felelős tanácsnok” szövegrész 
helyébe a „Fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok” szövegrész lép. 

 
3.§ 

 
A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
 

4.§ 
 

 
 E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
                         Dr. Buzás Péter s. k.      Dr. Bánfi Margit s. k.  
                          polgármester                                                                  jegyző 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2011. augusztus 24-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2011. augusztus 25-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2011. augusztus 25. 
 

Dr. Bánfi Margit 
jegyző 
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1. melléklet a 36/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelethez 

Helyi sportszervezet önkormányzati támogatási rendszere 

 
1. A támogatási rendszer cél- és feladatrendszere 

  
1.1. Célrendszere: 
Makó város sportfejlesztési céljainak megvalósítása érdekében az alábbi célokat emeli és tűzi ki a 
sportegyesületekkel, valamint a sporttevékenységet végző non-profit gazdálkodó szervezetekkel 
(továbbiakban: sportszervezet) való együttműködés és sporttevékenységük támogatási rendszere 
keretében:  

 1.1.1. az egészséges nemzedék felnevelése érdekében a gyermek- és ifjúsági 
korosztály egészséges életmódra nevelése;  

 1.1.2. a felnőtt lakosság egészségmegtartása, egészséges életmódjának alakítása;  
 a szabadidő hasznos eltöltése;  
 1.1.3. a közösségek és az egyéniség személyiségének formálása;   
 1.1.4. a kiemelkedő sportteljesítmények, sporteredmények elismerése. 

  
1.2.Feladatrendszer: 
1.2.1. Makó Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kötelező sport feladataihoz 
kapcsolódóan és amellett a helyi sportszervezetek keretében folyó sporttevékenységek köréből az 
alábbi feladatokat önként felvállalja; és a támogatott sportszervezetekkel való együttműködésben 
valósítja meg. Ennek legfontosabb területei a város és a térség lakossága számára: 
1.2.1.1. a szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása; 
1.2.1.2. az utánpótlás-nevelés biztosítása koordinálása; 
1.2.1.3. az utánpótlás bázis működtetési feltételeinek megteremtése; 
1.2.1.4. a rendszeres testedzés, sportolás lehetőségeinek biztosítása; 
1.2.1.5. a sportrendezvények szervezése, lebonyolítása; 
1.2.1.6. a sportszakmai oktatás, képzés segítése; 
1.2.1.7. a sportolás, a sport, valamint egyes sportágak népszerűsítése; 
1.2.1.8. a versenyszerű sport feltételeinek létrehozása; 
1.2.1.9. a versenyrendszerek működési feltételeinek biztosítása; 
1.2.1.10. az éves versenynaptár összeállításának koordinálása; 
1.2.1.11. a nemzetközi sportkapcsolatok kiépítésének segítése. 
 
1.2.2. Az Önkormányzat a kötelező feladataihoz kapcsolódó és az önként felvállalt feladatok 
megoldásában a helyi sportszervezetekkel együttműködik, és pénzeszközeivel hozzájárul a 
sportszervezetek keretében folyó sporttevékenység támogatásához.  
1.2.3. A sportszervezetekkel való együttműködésnek és a támogatási rendszer működtetésének 
általános feltétele, hogy az Önkormányzat és a támogatott sportszervezetek a cél- és 
feladatrendszerben megfogalmazottakat kölcsönösen felvállalják. 
  
2. A támogatási rendszer forrása: 
  
Az Önkormányzat a helyi sportszervezetek keretében folyó sporttevékenység támogatására 
évenként a költségvetési rendeletben céljelleggel, sportszervezetek támogatása címen 
meghatározott pénzösszeget különít el. 
  
2.1. A döntéshozatal, és az eljárás rendje: 
  
2.1.1.A fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok évenként felhívást tesz közzé november 15-
ig (felhívja) a helyben működő sportszervezetek támogatás igénylésének benyújtási lehetőségére.  
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2.1.2.A sportszervezetek az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének tervezési szakaszában 
nyújthatják be támogatási igényüket. A sportszervezetek támogatási igényüket a következő évre 
tervezett szakmai és pénzügyi terv bemutatásával, a konkrét felhasználási cél megjelölésével, 
előzetes költségtervezettel (kalkulációval), továbbá a város sportfejlesztési céljainak, a támogatási 
rendszer keretében kiemelt cél- és feladatrendszer felvállalására vonatkozó nyilatkozattal együtt 
nyújthatják be. 
 
2.1.3. A fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok a költségvetés előkészítő eljárásában 
november 30-ig - a beérkezett igények alapján – tájékoztatja az Ügyrendi, Pénzügyi, 
Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottságot az éves költségvetésben e célra elkülönítendő 
előirányzat összegére vonatkozó beérkezett igényről.  
 
2.1.4. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletének 
megalkotása során dönt a sportszervezetek támogatására elkülönítésre kerülő előirányzat 
összegéről (február 15-ig).  
 
2.1.5. A mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott a sportszervezetek pénzbeli 
támogatásának felosztása során kötelező az erre a célra biztosított keret 1,5%-ából tartalékalapot 
létrehozni, amely a makói sportolók kontinens viadalon (Európa-bajnokság, Világbajnokság, 
Olimpia) való részvételét támogatja írásos kérelem alapján, valamint városunk sportéletének 
archiválási  költségeit  támogatja.   
 
2.1.6. A fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok javaslata alapján az Ügyrendi, Pénzügyi, 
Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság dönt a sportszervezetek támogatásáról (a költségvetési 
rendelet elfogadását követően 2 héten belül). 
  
2.1.7. A támogatási összeg átadása a sportszervezetek számlájára történő átutalással történik, a 
támogatási szerződés aláírását követően, igény szerint az önkormányzati likviditás függvényében.  
 
2.1.8. Adott évben a támogatási összeg részarányos átadására akkor kerülhet sor, ha a támogatott 
a kérelmét írásban a sport tanácsnoknak címezve eljuttatja a Polgármesteri Hivatal Közoktatási 
Osztályára. 
 
2.1.9. Amennyiben az adott költségvetési évre vonatkozó sportszervezetek támogatására 
elkülönített előirányzat felhasználása során támogatásban részesült sportszervezet osztályváltása 
vagy a sportszervezet jogállásában történő változása következik be, az eljárásra e rendelet 6. § 
(2) bekezdésében foglaltak irányadók. 
  
3. A támogatási szerződés megkötésének feltételrendszere: 

3.1. A sportszervezet bírósági nyilvántartásban szerepléséről szóló, hitelesített határozati 
kivonat bemutatása.  

3.2. A sportszervezet alapszabályában vagy társasági szerződésében szereplő célok 
megfeleljenek a város sportfejlesztési céljainak, a támogatási rendszer cél- és 
feladatrendszerének.  

3.3. 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a sportszervezetnek nincs köztartozása.(NAV, 
helyi adóhatóság.)  

3.4. A sportszervezet az előző évi támogatási összeg felhasználásáról minden év január 31-
ig számadást köteles benyújtani a következő évi támogatási szerződés megkötése előtt, 
mellyel egyidőben tájékoztatja a fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok a 
támogatás évében végzett sportszakmai és pénzügyi tevékenységéről. 

  
4. A támogatás odaítélésének irányelvei (kritériumrendszere): 

4.1. minőségi sporteredmények támogatása (NB I; NB II; NB III.; Olimpia, Világ-, 
Európa bajnokság),   
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4.2. az adott sportágban elfoglalt helyezés objektív megítélése (sportágak hierarchizálása)  
4.3. versenysport rangsorolása: olimpiai sportág, csapatsport, egyéni sport, nem olimpiai 

sportág;  
4.4.  magyar sportéletben megítélt helye alapján (sportágak különbözősége szerint),  
4.5. magasabb osztályba kerülés (osztályváltás),  
4.6. sportszervezeteknek, szakosztályoknak az osztályváltásról (feljutott, kiesett) 

tájékoztatni kell a sport tanácsnokot, aki tájékoztatja a testületet;  
4.7. magasabb osztályba kerülésnél a testület plusz támogatást szavazhat meg;  
4.8. kiesésnél a korábban a magasabb osztályban tartáshoz a testület által megszavazott 

plusz támogatás folyósítását meg kell szüntetni ;  
4.9. a s sportszervezet taglétszám, változása (szakosztály száma),  
4.10. az sportszervezet, szakosztály taglétszámának nagymértékű visszaesése, illetve 

emelkedése az éves támogatást befolyásolhatja (támogatás csökkentése, növelése);  
4.11. a sportág nézettsége, népszerűsége, látogatottsága;  
4.12. a város és térsége lakosságának rekreációs igényeinek  kielégítése;  
4.13. tehetségnevelésben vállalt szerepe,  
4.14. biztosítja az utánpótlás kinevelését, versenyeztetését;  
4.15. szabadidősport, tömegsport népszerűsítésének felvállalása; 

      4.16. utánpótlás sportszervezetek működése: 
4.16.1. taglétszám alakulása;  
4.16.2. helyi sportolók kinevelése;  
4.16.3. az utánpótlás számára a korosztályi váltás biztosítása;  
4.16.4. városi és térségi szerepkör vállalása. 

  
5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, elszámolása: 
  
5.1. A sportszervezetek a céljellegű támogatásról kötelesek elszámolást adni a támogatási 
szerződésben rögzítetteknek megfelelően. Az önkormányzat jogosult és köteles a felhasználást és 
a számadást ellenőrizni. Amennyiben a sportszervezet határidőre nem tesz eleget számadási 
kötelezettségének, úgy a további támogatást fel kell függeszteni, illetve további támogatás nem 
adható. 
  
5.2. Nem adható további támogatás, ha a sportszervezet  

5.2.1. nem a megjelölt célra használta fel azt;  
5.2.2. a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;  
5.2.3. működését a bíróság felfüggesztette;  
5.2.4. nem folytat rendeltetésszerű gazdálkodást. 

  
5.3.Az Önkormányzat a támogatási szerződéstől elállhat, ha a támogatott szervezet: 

5.3.1. a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;  
5.3.2. működését a bíróság felfüggesztette; 
5.3.3. nem folytat rendeltetésszerű gazdálkodást. 

  
5.4. A fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok a támogatott sportszervezetek pénzügyi 
beszámolóit követően évente szóbeli tájékoztatást ad a képviselő-testületnek. 
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