
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

14/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről 
(egységes szerkezetben) 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elismerve – az egyetemes emberi kultúra 

és a nemzeti kultúra részeként a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, a 

rehabilitációban, a személyiség formálásában, a közösségi magatartás kialakítása területén, 

különleges szerepét az ifjúság fizikai, erkölcsi nevelésében – az önkormányzat testneveléssel 

és a sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról, a 

sportról szóló 2004. évi I. törvény /továbbiakban: Sporttörvény / 55. § (6) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1)  
1
A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat testneveléssel és sporttal 

kapcsolatos feladatait, biztosítva a szolgáltatásokat igénybevevő természetes személyek 

Magyarország Alaptörvénye XX. cikkében meghatározott jogainak érvényre jutását, a 

sportolás és rendszeres testedzés támogatását. 

 

(2) Az önkormányzat a testnevelés és a sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a 

lakosság minél szélesebb körében érvényesülhessenek, hozzájárulva egészségi állapotuk 

megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

 

(3) A testnevelés és sport részterületei – óvodai és iskolai testnevelés, a verseny-,  élsport és 

látványsport, a lakossági szabadidősport, a fogyatékosok sportja – egymással 

összefüggő egészet képeznek. 

 

2. § 

A rendelet hatálya 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed: 

a.) 2
az önkormányzat fenntartásában működő sportlétesítmények, sportszervezetek 

szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyekre, 

b.) 3
az önkormányzat fenntartásában működő sportlétesítményekre, 

c.) az önkormányzat által támogatott ill. az önkormányzattal együttműködő 

testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre. 

 

3. § 

Az önkormányzat sportfeladatai 

 

Az önkormányzat – a sporttörvénnyel összhangban – a helyi sporttevékenység támogatása 

során kiemelt feladatának tekinti: 
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- a lakosság minden rétegének ösztönzését a rendszeres sportolásra; 

- az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti igény felkeltését, biztosítását, az 

egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást, továbbá a 

szabadidősport helyi feltételeinek javítását; 

- a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi 

feltételeinek javítását; 

- az iskolai versenyrendszer működtetését, fejlesztését, a Diákolimpia támogatását; 

- az utánpótlás nevelés támogatását, fejlesztését; 

- a versenysport, élsport, látványsport támogatását, figyelembe véve az amatőr és 

hivatásos sport közötti különbségeket; 

- fogyatékosok sportjának támogatását, lehetőségeik fejlesztését; 

- 4
a tulajdonát képező sportlétesítmények működtetését, fenntartását; 

- a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről való gondoskodást; 

- a hátrányos helyzetűek, a fogyatékosok számára is a sportlétesítmények használatának 

biztosítását; 

- a városi sportkoncepcióval összhangban, a városban tevékenykedő sporttal foglalkozó 

szervezetek támogatását; 

- a szabadidő sport célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását; 

- a sportvállalkozások ösztönzését, támogatását; 

- egyéb a sportot segítő lehetőségek biztosítását; 

- partnervárosi szerződésekre és egyéb együttműködési megállapodásokra építve a 

nemzetközi sportkapcsolatok elősegítését. 

 

4. § 

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai 

 

(1)  A Sporttörvény alapján az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata: 

a.) a helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása és annak megvalósítása, 

 

b.) A helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel való együttműködés: 

- A fenntartásában működő intézményekkel közvetlen a munkakapcsolat és az 

együttműködés. 

- 5
A támogatásban részesülő sportegyesületekkel együttműködési megállapodás 

alapján biztosíthatja a kapcsolattartást. 

- 6
A közigazgatási területén működő egyéb alapvetően sportcélú civil 

szervezetekkel a Humánerőforrás Bizottságon, valamint a Pápai Többcélú 

Kistérségi Társuláson keresztül biztosítja az együttműködést. 

 

c.)  A tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartása: 

- Önkormányzati intézmények kezelésében lévő sportlétesítmények fenntartását 

az intézmények költségvetésében biztosítja. 

- Az előzőekben fel nem sorolt sportlétesítmények működtetését az azokat 

használó sportszervezetekkel való együttműködés keretében biztosítja. 
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d.) Az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeit az 

intézmények az alábbi formákban biztosítják: 

- tanórai testnevelés, 

- gyógytestnevelés, 

- tanórán kívüli sport és testnevelési foglalkozások, 

- diáksportkörök, iskolai sportkörök működésének segítése, 

- 7
a Diákolimpia városi versenyrendszerének működtetése a Pápai Többcélú 

Kistérségi Társuláson keresztül történik. 

 

(2) Az önkormányzati sportlétesítmények alapvetően a sportszervezeteken keresztül, ill. a 

szabad kapacitás esetén önállóan, térítés ellenében vehetők igénybe az alkalmi és 

rendszeres testedzésre. 

A lakótelepi sportpályák és játszóterek igénybevétele díjtalan. 

 

5. § 

 

A sporttörvényben előírt kötelező feladatokon túl a városi sportkoncepcióban 

megfogalmazottak szerint elősegíti és támogatja a sportfeladatok megvalósítását: 

- a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével, 

- új sportlétesítmények építésével, 

- a gyermeksport és az utánpótlás nevelés támogatásával, 

- a hátrányos helyzetűek és fogyatékosok sportjának támogatásával, 

- a partnervárosi szerződések és egyéb együttműködési megállapodások alapján a 

nemzetközi sportkapcsolatok szélesítésével. 

 

6. § 

Az önkormányzat sport feladatellátásának szervezetei, intézményei 

 

(1)  Az önkormányzat testnevelés és sportfeladatai ellátása érdekében:  
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- sportlétesítményeket működtet; 

- sportszervezetek működését támogatja. 

 

(2)  Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásába, megállapodás alapján az alábbi 

intézményeket, létesítményeket és szervezeteket vonhatja be: 

- az önkormányzat nem testnevelés és sport alapfeladatú intézményeit; 

- az önkormányzat közigazgatási területén működő, nem önkormányzatú fenntartású 

sportlétesítményeket; 

- az önkormányzat közigazgatási területén működő sport célú társadalmi 

szervezeteket, sport célú vállalkozásokat. 

 

7. § 

A sporttevékenység finanszírozása 

 

(1) Az önkormányzat intézményi költségvetéseken keresztül biztosítja a nevelési- oktatási 

intézményekben az óvodai, iskolai testnevelést és a mindennapi testedzést, valamint az 

iskolai diáksportkörök működését. 
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(2)  Az önkormányzat sportfeladatainak ellátása érdekében biztosítja a városi szintű iskolai 

versenyrendszer működtetéséhez szükséges pénzeszközöket. 

 

(3)  
9
Az önkormányzat sportfeladatainak ellátása érdekében biztosítja a sportlétesítmények 

működtetéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket, valamint a sporttal kapcsolatos 

együttműködési megállapodásokban rögzített feladatok finanszírozását. 

 

(4)  
10

Az önkormányzat évente a sportfeladatok megvalósításában közreműködő 

sportszervezetek támogatására költségvetésében meghatározott összeget fordít, 

támogatási szerződésben foglaltak szerint. 

 

(5)  Az Önkormányzat a közigazgatási területén működő nem önkormányzati fenntartású 

sportlétesítményeket, sportcélú társadalmi szervezeteket, sportcélú vállalkozásokat az 

általuk vállalt sportfeladatok arányában, - a közönség igényét is figyelembe véve -, 

támogatásban részesítheti. 

 

8. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Pápa Város 

Képviselőtestületének 2/2002. (II.8.) rendelete hatályát veszti. 

 

 

Pápa, 2004. április 29. 

 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán sk. Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 Kiadmány hiteléül: 

 

  

 

 

 _______________ 

 köztisztviselő 
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