
Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2002. (XII. 5.) számú rendelete 

a sportról és az önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos 

feladatokról 
 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 

Somogyvár község polgárai számára – amint a társadalom egészére is – a sport, mint önszerveződésre 

épülő, autonóm civil tevékenység, az egyetemes kultúra része, a szabadidő eltöltésének társadalmilag 

is hasznos módja. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, a 

személyiség formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez. Minderre figyelemmel, a Képviselő-

testület elő kívánja segíteni a polgárok sportoláshoz fűződő jogának gyakorlati érvényesülését, 

támogatja a tisztességes játék és az egyenlőség eszményének jegyében kifejtett sporttevékenységet. 

 

Ezen célok elősegítése és megvalósítása érdekében a Képviselő-testület a sportról szóló 2000. évi 

CXLV. törvény 61.§. (4) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Iskolai sporttevékenységről szóló 

34/2000. (IX.14.) OM-ISM együttes rendeletére is figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A rendelet célja és hatálya 

 

1.§. 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Somogyvár község közigazgatási területén tartózkodó természetes 

és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, továbbá 

valamennyi szervezetre, amely tevékenysége során kapcsolatba kerül a sporttal. 

(2) A rendelet célja, hogy a sport társadalmilag fontos szerepének megfelelően Somogyvár község 

közigazgatási területére vonatkozóan meghatározza azokat a feladatokat, amelyek a sportról 

szóló törvény, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott rendelkezésekből adódóan az 

önkormányzatra hárul, így különösen: 

 előmozdítani a község lakosságának mind szélesebb köre számára az egészséges 

mozgás, gazdag életmód elterjedését, 

 a rendszeres testmozgásnak, a harmonikus életmód elválaszthatatlan elemévé 

válását, 

 elősegíteni a sportpiac kialakulását, rendeltetésszerű működtetését, a szabadidő 

sport feltételeinek megteremtését, a sportrendezvények biztonságos lebonyolítását, 

 a drogtilalom még teljesebb körű betartását megőrizni és gyarapítani a község 

sportértékeit, 

 korlátozni a sport önveszélyeztető káros megnyilvánulásait. 

 

Az önkormányzat kötelező feladatai 

 

2.§. 

A képviselőtestület a helyi sporttevékenység támogatásának főbb formáit a következőkben határozza 

meg: 

 a testület sportkoncepciójának kialakítása, 

 a sportkoncepció szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó illetve a 

sporttevékenységet folytató szervezetekkel való együttműködés, 

 a sportkoncepció ciklusonkénti felülvizsgálata és a konkrét tervek, feladatok 

meghatározása, 

 az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartása, működtetése, 

 az önkormányzati iskolai sporttevékenység elősegítése, a községben működő sportegyesületek, 

más szervezetek sport tevékenységével való összehangolása. 
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3.§. 

(1) A képviselőtestület éves költségvetésében határozza meg a sport támogatására fordítható éves 

pénzeszköz nagyságát. 

(2) Az éves költségvetési tervezet elfogadása előtt megkéri a sporttevékenységgel foglalkozó 

szervezetek évi munkájáról szóló beszámolót és a költségvetési évre vonatkozó terveiket. 

(3) Az éves költségvetés „sportcélok és feladatok” szakfeladaton határozza meg a sportegyesület 

részére tervezett támogatási összeget. 

(4) A képviselőtestület a költségvetésében a (3) bekezdésben meghatározott támogatáson felül 

biztosítja a sportlétesítmények működési költségeit. 

(5) A támogatás forrása az állam által biztosított normatív támogatás, valamint az önkormányzat 

saját bevételéből biztosított hozzájárulás. 

 

4.§. 

(1) Az önkormányzat a sport tevékenységet végző helyi szervezeteket, a községben működő civil 

szervezeteket, egyesületeket, klubokat az alábbiak szerint támogatja: 

 a tulajdonában lévő sportlétesítményeinek ingyenes használatba adásával, 

 sportlétesítményekhez csatlakozó zöldterületet használatának biztosításával, 

 a sportpálya területén és környezetében lévő reklám felület biztosításával. 

(2) Támogatja a nem somogyvári székhelyű szervezetek, vállalkozások sporttevékenységét, ha az 

a községre nézve előnyös. A támogatás részleteit a képviselőtestülettel kötött szerződés 

tartalmazza. 

 

5.§. 

(1) A képviselőtestület a diáksporttal, a szabadidő sporttal és iskolai testneveléssel kapcsolatos 

feladatait a következők szerint határozza meg: 

 a rendszeres sportolás népszerűsítése érdekében lehetőségei szerint támogatja az iskolai 

sporttevékenységet, közreműködik a feltételek megteremtésében; 

 az intézmény pedagógiai programjával összhangban elősegíti az általános iskolás fiatalok iskolán 

kívüli sportolásának, szabadidős sportolásának szervezését; 

 támogatja a gyermek, ifjúsági sport, a nők és családosok, a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok sportolását, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását; 

 szabadtéri sportlétesítmények karbantartásához, szükség szerinti bővítéséhez benyújtandó 

pályázatok esetében a saját erő biztosításához hozzájárul; 

 annak biztosítása, hogy mindenki biztonságos és egészséges környezetben vehessen részt 

kikapcsolódást szolgáló sporttevékenységben. 

 

6.§. 

Az önkormányzat az óvodai és általános iskolai sporttevékenységhez az anyagi feltételeket az 

intézmények éves költségvetésében biztosítja. 

 

7.§. 

A község sportlétesítményeinek fenntartására az önkormányzat éves költségvetésében biztosított 

előirányzat keretén belül lehet gazdálkodni. A sportfejlesztés hosszú távú koncepciójának 

meghatározása során a rendelkezésre álló anyagi erőforrások figyelembevételével lehet dönteni. 

 

8.§. 

(1) A község közigazgatási területén a sporttörvény irányadó rendelkezései szerint lehet 

sportrendezvényt szervezni. 

(2) 1
 

(3) 2
 

 

                                                 
1
 A 8. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 6/2009.(IX.24.) rendelet 2. § (2) bekezdése 2009. október 1-vel 

2
 A 8. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 6/2009.(IX.24.) rendelet 2. § (2) bekezdése 2009. október 1-vel 
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9.§. 

A képviselőtestület az általa nyújtott sporttámogatás mértékéig a támogatottól elszámolást kér. 

 

10.§. 

Az önkormányzat által sporttámogatásban részesített köteles a sporttörvény és e rendelet előírásai 

szerint végezni a sporttevékenységet. 

 

Záró rendelkezések 

 

11.§. 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(3) 3
E rendelet az Európai Parlament és a Tanács a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 

(2006. december 12.) irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja. 

 

 

Somogyvár, 2002. december 4. 

 

 

 

  Móring József Attila    Both Melinda 

        polgármester          jegyző 

 

 
 

A rendelet kihirdetve: 

2002. december 5.      Both Melinda 

      jegyző 

                                                 
3
 A 11. §-t (3) bekezdéssel kiegészítette a 6/2009.(IX.24.) rendelet 1. §-a 2009. október. 1-i hatálybalépéssel 


