
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

29/2010. (IX. 14.) önkormányzati
r e n d e l e t e

az önkormányzat testnevelési és sport feladatairól,
a sporttevékenység támogatásáról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§
(6) bekezdésében biztosított hatáskörében,
a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény.8.§ (1) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  

1. Általános rendelkezések

1.§ A  rendelet  célja,  hogy  meghatározza  Várpalota  Város  sportéletével  kapcsolatban
Várpalota  Város  Önkormányzata  (továbbiakban:  önkormányzat)  feladatait,  a  feladatok
ellátásához szükséges feltételrendszert,  valamint keretet  adjon a sport támogatására rendelt
összegek hatékony felhasználásához.

2. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

2.§ Az önkormányzat feladatának tekinti:
a) a helyi sportkoncepció megalkotását, a megvalósításáról szóló gondoskodást,
b) a sporttevékenység anyagi lehetőségeitől függő támogatását,
c) a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést,
d) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartását, működtetését,
e) a fenntartásában lévő közoktatási intézmények iskolai sporttevékenységének és az 

iskolai sportkörök működési feltételeinek megteremtését,
f) a szabadidősport gyakorlásának megteremtését,
g) anyagi lehetőséginek függvényében az utánpótlás-nevelés támogatását,
h) a sportrendezvények lebonyolításának segítését,
i) a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételt,
j) a fogyatékkal élők sportjának segítését,
k) az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátását.

3. . A városi sportkoncepció

4.§  Az önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása és megvalósítása során 
kiemelt figyelmet fordít:
a) a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására,
b) a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítására,
c) a nagy hagyományokkal bíró sportágak eredményes működésének segítése,
d) a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatása.



4. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai ellátásának szervezeti keretei, a
feladatellátás módja

4.§ (1)  Az  önkormányzat  a  sporttevékenység  irányításával  kapcsolatos  feladatait  és
hatásköreit  a  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  szabályzatról  szóló  16/1999.
(V.07.) önkormányzati rendelet 70.§-ban meghatározottak szerint átruházott hatáskörben,
a képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága gyakorolja.
(2) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében:
a) sportlétesítményeket és intézményeket tart fenn és működtet,
b) együttműködik a helyi sportszervezetekkel,
c)  sport érdekében működő közalapítványt, valamint nonprofit kft-t  működtet.

5.§ Az  önkormányzat  –  testnevelési  és  sportfejlesztési  célkitűzéseivel  összhangban  –
mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket.
Ennek keretében:

a) biztosítja az általa fenntartott sportlétesítmények használatát,
b) a helyi sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel, a 
létesítmények tartós és rendszeres használatára megállapodásokat köthet
c) lehetőségeihez képest biztosítja a közterületek és a közterületeken lévő 
önkormányzati tulajdonú létesítmények sportcélú használatát.

6.§ (1)  Az önkormányzat az iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feladatainak
megvalósítását az oktatási intézmények iskolai sportkörök részvételével biztosítja.
(2)   Az  önkormányzat  gondoskodik  az  iskolai  sporttevékenység  végzéséhez  szükséges
személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról.
(3)  Az oktatási intézmények és a önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetei a
tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésében együttműködnek.

7.§ (1) Az önkormányzat az egészségmegőrzés, az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti
igény felkeltése érdekében szerepet vállal a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében.
(2) Az önkormányzat a gyermek-és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos
helyzetű  társadalmi  csoportok  és  a  fogyatékkal  élők  sportját,  a  tömeges  részvétellel  zajló
sportrendezvények lebonyolítását támogatja.
(3) Az önkormányzat biztosítja a szabadtéri sportlétesítmények és játszóterek működtetését,
fenntartását, és fejlesztését.

8.§ (1) Az önkormányzat  utánpótlás-nevelési  tevékenységet  és az amatőr  versenysportot  -
lehetőségeinek mérten anyagi támogatásával is – segíti.
(2)  Az oktatási  intézmények  testnevelési  alapfeladatainak  ellátása  mellett  részt  vesznek  a
sportegyesületek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és az ifjúság különböző
korcsoportjainak életkori sajátságait.

    



9.§  Az önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi 
sportkapcsolatokban. Ennek keretében:
a) a testvérvárosi és a TEMA keretein belül sportkapcsolatok kiépítésével lehetőséget biztosít
sportrendezvényeken való részvételre,
b)  a  sportszervezetek  nemzetközi  sportrendezvényeken  való  részvételét  lehetőségeihez
mérten támogatja,a nemzetközi rendezvények lebonyolításához hozzájárul.

5. Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények

10.§  Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények:
a) Városi Sportközpont - Gál Gyula Városi Sportcsarnok és sportpályák
b) Az önkormányzati intézményekben lévő tornatermek, sportpályák.

(2) A Városi Sportközpontot a Palotasport Kft működteti.
(3) Az önkormányzati intézményekben lévő tornatermek és sportpályák fenntartásával és

működtetésével kapcsolatos feladatokat az intézmények látják el.
(4) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működését, fejlesztését az 

éves költségvetésében biztosítja.

6. A sporttevékenység finanszírozása

11.§ (1)   Az oktatási  intézményekben  folytatott  tanórán  kívüli  sporttevékenység  pénzügyi
feltételeit az önkormányzat lehetőségei szerint az intézmények költségvetésében biztosítja.
(2)  Az egyéb sportcélú támogatások megállapításáról és az összegéről a képviselő-testület az
éves költségvetési rendeletében dönt.
(3) A költségvetési rendeletben megállapított sportcélú támogatásokon felül az önkormányzat
a  helyi  sporttevékenységet  végző  szervezeteket  és  a   sportcélú  rendezvényeket  pályázati
lehetőség biztosításával is támogatja.
(4) A sportfeladatok ellátásának forrása a  sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az állam
által biztosított normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei.

7. Záró rendelkezések

12.§ (1) Ez a rendelet 2010. október 01. lép hatályba.
(2)  Hatályát  veszti  a  7/2002.(IV.09.)  önkormányzati  rendelet  és  az  azt  módosító  27/2004.
(VI.30.)  önkormányzati rendelet.

V á r p a l o t a ,   2010. szeptember 09.

Németh Árpád Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester         jegyző


