
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. május 2-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
V-61/4708/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Sportfejlesztési koncepció 
 
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 
város középtávú sportfejlesztési koncepcióját és a következő határozatot  
hozta: 
 
1.) A Közgyűlés minden évben az összes kiadásainak 1 %-át fordítja 

közvetlen  sporttámogatásra. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
2.)A Közgyűlés fenntartási kötelezettséget egyetlen sportág vagy 

szakosztály esetében sem vállal, de felelősséget érez a város sportja 
iránt és ezért bizonyos mértékű támogatást biztosit a 
Sportszervezetek számára. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
3.)A Közgyűlés a közvetlen sporttámogatás elosztási arányait az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Diáksport, utánpótlás-nevelés                      10 % 
Verseny és élsport 
 
- csapat sportágak                                        42 % 
- egyéni sportágak                                        28 % 
 
Szabadidősport, rekreáció                              3 % 
Városi rendezvények támogatása                   3 % 
Városi Diáksport Egyesület                             6 % 
Normatív támogatás, pályázat                         8 % 
                                                                     ------------ 
Összesen:                                                    100 % 

 
A versenysport, élsport tételes felosztásáról a Kulturális és  
Sportbizottság javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 
Más területek tételes felosztását a Közgyűlés a Kulturális és 
Sportbizottság döntési jogkörébe utalja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 



 
 
4.) A Közgyűlés megbízza a Polgármestert, hogy az Oktatási és Ifjúsági  

Bizottság  bevonásával készítse el az óvodai, iskolai testnevelés és a 
gyógytestnevelés fejlesztéséről szóló koncepciót. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Oktatási és Ifjúsági Bizottság 
Határidő: 1996. december 31. 

 
5.) A sportlétesítmények tulajdonjogának rendezéséről szóló törvény 

elfogadását követően meg kell tárgyalni a város tulajdonában lévő és 
a majdan tulajdonába kerülő sportlétesítmények működtetési 
lehetőségeit. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1996. december 31. 

 
6.) A Közgyűlés a kiemelkedő sportteljesitményt elérő sportolókat, az 

eredményes sportvezetőket, sportszervezőket a rendelkezésre álló 
keretek között ünnepi Közgyűlésen jutalmazza meg. Indokolt esetben 
tegyen javaslatot országos szintű elismerésükre, kitüntetésükre. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
7.) A Közgyűlés felhatalmazza az Egészségügyi Bizottságot, hogy a 

Polgármesteri Hivatal, valamint a Kulturális és a Sportbizottság 
közreműködésével dolgozza ki a sportegészségügyi ellátás 
rendszerére vonatkozó javaslatát és azt megvitatásra terjessze a 
Közgyűlés elé. 

 
Felelős: Egészségügyi Bizottság 
Közreműködik:  Kulturális és Sportbizottság 
                          Egészségügyi Tanácsos 
Határidő: 1996. szeptember 

 
Kmft. 

 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                Kobold Tamás sk. 
           jegyző                                                    polgármester 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

kiadó 
 


