
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
9/2004. (IV.29.) Kgy.  

rendelete 
a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladata inak ellátásáról 

 
[A 3/2005.(II.25.) Kgy., valamint a 11/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelettel módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatairól, kötelezettségeiről, illetőleg a feladatok finanszírozásának rendszeréről az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. §1 

E rendelet hatálya kiterjed a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szerveire, 
szervezeteire. 
 

2. § 
A rendelet célja, hogy biztosítsa a jogszabályokban meghatározott megyei önkormányzati 
feladatok megvalósításhoz szükséges feltételek rendszerét. 
 

3. §2 
Nógrád Megye Önkormányzata a sporttal kapcsolatos kötelező és szabadon vállalható 
feladatait a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervein, szervezetein keresztül, 
szüksége esetén külső szervvel kötendő megállapodás útján látja el. A feladatellátás során 
kiemelt szerepet kap a közgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottsága. 

 
4. § 

A Megyei Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása során a következő 
alapelveket tekinti meghatározónak: 
 

a) a testnevelés és sport átfogó rendszerének támogatása olyan módon valósuljon meg, 
hogy az a lakosság valamennyi korosztálya számára elérhető legyen és járuljon 
hozzá a megyében élők fizikai, szellemi, erkölcsi és egészségi állapotának 
javításához, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez; 

b) a sport – társadalmi szerepének megfelelően – járuljon hozzá az oktatási-, szociális-, 
egészségügyi-, környezetvédelmi- és közművelődési ellátórendszerek 
összhangjához, feltételrendszerük javításához, hatásuk erősítéséhez; 

c) a sportfeladatok ellátása, támogatása során kapjon kiemelt figyelmet a gyermek- és 
ifjúsági sport, a szabadidősport, a fogyatékosok sportja, a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok sporttevékenysége, valamint az utánpótlás-nevelés és a 
versenysport. 

                                                 
1 Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától. 
2 Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától. 



II. fejezet 
A megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladata i 

 
5. § 

A megyei önkormányzat a hatályos jogszabályokban meghatározottakkal összhangban 
kiemelt feladatának tekinti: 
 
(1) a megyei sportfejlesztési koncepció meghatározását és az abban foglaltak 

megvalósítását; 
 
(2) az egészséges, mozgás-gazdag életmód iránti igény felkeltését, a Népegészségügyi 

Programban megfogalmazottak fontosságának felismerésére irányuló 
szemléletformálást és a szabadidősport feltételeinek javítását; 

 
(3) a sporttevékenység alapját képező iskolai testnevelés és diáksport személyi, tárgyi és 

szervezeti feltételeinek biztosítását, fejlesztését;3 
 
(4) a „SPORT XXI.” egységes utánpótlás-nevelési programokhoz csatlakozva a megye 

utánpótlás-nevelésének fejlesztését; 
 
(5) 4 
 
(6) a testi- vagy szellemi fogyatékkal élők sportjának támogatását, sportolási lehetőségeik 

fejlesztését; 
 
(7) célkitűzéseikkel összhangban a testneveléssel és sporttal foglalkozó helyi szervezetek 

támogatását; 
 
(8) 5 
 
(9) a sportági szakszövetségek működésének, valamint a verseny-rendszerek 

kialakításának és működtetésének segítését; 
 
(10) a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatok ellátását;6 
 
(11) a sportági szakszövetségekkel való együttműködést a sportszakember képzés- és 

továbbképzés területén; az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító 
tevékenységet;7 

 
(12) költségvetési lehetőségeihez igazodva a sportorvosi tevékenység feltételeinek 

biztosítását;8 
 
(13) a mindenkori lehetőségeknek megfelelő részvételt a nemzetközi sportkapcsolatokban. 

                                                 
3 Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától. 
4 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1. napjától. 
5 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1. napjától. 
6 Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától. 
7 Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától. 
8 Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától. 



III. fejezet 
A sportfeladatok ellátásának finanszírozása, 

a megyei önkormányzat sporttámogatási rendszere 
 

6. § 
(1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a sportfeladatok ellátásához az 

önkormányzat költségvetési rendeletében évente meghatározott mértékű támogatást 
nyújt. 

 
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott forrást biztosítja:9 

a)  a mindenkori jogszabályokból adódó feladatok ellátására; 
b) tevékenységüknek megfelelően a megyei társadalmi sportszervezetek támogatására. 

 
(3) 10 
 
(4) 11 
 
(5) 12 
 
(6) Az Önkormányzat eseti támogatást nyújthat a sportrendezvények, díjátadások, 

sportkonferenciák megrendezéséhez. 
 

7.§ 
A megyei önkormányzat - a sport kiemelt társadalmi szerepének megfelelően - a sport 
területén kiemelkedő sikereket elért sportolók, illetve a sportszervezés terén eredményes 
munkát folytató sportszakemberek elismeréseként: 

a) évente dönt a Nógrád Megyei Önkormányzat Bérczy Károly Díjának 
adományozásáról; 

b) támogatja az „Év sportolója”, valamint a diáksport tanács által évente adományozott 
„Jó tanuló – jó sportoló” díjakat.13 

 
 

IV. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
8. § 

Jelen rendelet 2004. június 1-jén lép hatályba. 

                                                 
9 Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától. 
10 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1. napjától. 
11 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1. napjától. 
12 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1. napjától. 
13 Módosította a 3/2005. (II.25.) Kgy. rendelet 4.§ (3) bekezdése. Hatályos 2005. április 1. napjától. 


