
Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 
5/2002./VIII.22./ számú rendelete 

a sportról, és az önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatairól 

(egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.) rendelettel) 
 

 
 
Lengyeltóti város Képviselő-testülete a sportról szóló 2000.évi CXLV.törvény 61.§. (4) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8.§. (1) és 
(3) bekezdésében, illetve a 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a sportról és 
az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Az Alkotmányban foglaltak alapján a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a 
lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészségre. Ez a jog többek között a rendszeres 
testedzés biztosításával valósítható meg. Lengyeltóti polgárai számára a sport 
egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint 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. 
Mindezeket figyelembe véve, a képviselő-testület aktív magatartásával elősegíti a polgárok 
sportoláshoz fűződő jogának gyakorlati érvényesülését. támogatja a tisztességes játék (fair 
play) és az egyenlőség eszményének jegyében kifejezett sport tevékenységet. 
 

I. 
 

A rendelet célja, hatálya 
 

1.§. 
 

(1) E rendelet célja, hogy a sport érdekében meghatározza Lengyeltóti város 
közigazgatási területén azokat a feladatokat, amelyek a sport törvény és végrehajtása 
tárgyában kiadott rendeletből adódóan a helyi Önkormányzatra hárul. 

 
(2) Előmozdítsa a város lakosságának mind szélesebb köre számára az egészséges 

mozgásgazdag életmód terjedését, a rendszeres testmozgás hagyománnyá válását, 
megőrizze és gazdagítsa a város sport értékeit. 

 
Az önkormányzat ösztönözze a sporttal kapcsolatos üzleti vállalkozásokat, elősegítse azon 
feltételrendszerek kialakulását, amelyek hozzájárulnak a sport piaci típusú átalakításához. 
Továbbá a sportolással járó kockázatok csökkentése, a káros önveszélyeztető tendenciák 
(dopping és drogfogyasztás) korlátozása, a sportrendezvények biztonságáról való 
gondoskodás, valamint a sporttevékenység összeegyeztetése a környezetvédelemmel és a 
területfejlesztéssel. 
 
(3) A rendelet hatálya kiterjed Lengyeltóti város közigazgatási területén tartózkodó 

természetes személyekre, jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező 
társaságokra, továbbá valamennyi gazdálkodó szervezetre mely tevékenysége során a 
sporttal kapcsolatba kerül. 
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II. 
 

Önkormányzat kötelező feladata 
 

2.§. 
 

(1) A város sportkoncepciójának kialakítása, középtávú sportkitűzései és 5 éves 
feladattervének meghatározása és önkormányzati ciklusonként történő 
felülvizsgálata, ennek keretében: 

 
a.) az óvodai és 
b.) az általános iskolai nevelési (pedagógiai) programok, valamint a városban 

működő sportegyesület utánpótlásának nevelésével összefüggő tevékenységek 
összehangolása. 

c.) Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt 
beszámoltatja az önkormányzati támogatásban részesülő amatőr sportolókat, 
egyesületet, sportvállalkozásokat és a következő évi terveik ismeretében 
alakítja ki a költségvetés sporttámogatási koncepcióját. Az önkormányzat éves 
költségvetési beszámolója előtt a támogatott személyektől, szervezetektől 
tájékoztatót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási munkáról. Az 
önkormányzati támogatásban részesülő egyesület és sportvállalkozás 
beszámolója az éves költségvetési beszámoló részét képezi. 

 
(2) Az önkormányzat az éves költségvetésében külön címként megjelölve meghatározza 

a Lengyeltóti Városi Sportegyesületek, klubok  éves anyagi támogatását. 
 

(3) A szabadidősport feltételeinek fejlesztése és működtetésének elősegítése: 
 

a.) A versenyszerű amatőr sportolást kiegészítő támogatásban részesítheti. 
b.) Azokat a sportvállalkozásokat támogatja (helyi adókedvezmény, saját erő 

kiegészítés), amelyek működésük során kötelező vagy önként vállalt 
önkormányzati sportfeladatot az önkormányzattal kötött szerződés alapján 
látnak el. 

 
(4) A hivatásos sportolás esetén a sportegyesületek, sportvállalkozások és a hivatásos 

sportolók önkormányzati támogatásban akkor részesíthetők ha: 
 

• a támogatás az eredményesség alapján indokolt 
• a városra nézve előnyökkel jár. 

 
 

III. 
 

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés 
 

3.§. 
 

(1) Az önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel, a 
városban működő sportegyesületet, a városi civil szervezetek sporttevékenységét az 
alábbiak szerint támogatja: 
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a.) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítményeket szerződés alapján 
az üzemeltető részére biztosítja. 

b.) Az önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmények kedvezményes vagy 
ingyenes használatát biztosíthatja. 

c.) A közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló 
létesítmények, műszaki berendezések sport célú használatát biztosítja az 
önkormányzat.  

d.) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és közterületek tartós sport 
célú hasznosításának lehetőségét elsősorban a településen működő civil 
szervezetek, sportvállalkozások (vagy más vállalkozók) részére történő 
rendelkezésre bocsátásával továbbá ezek támogatásával segíti az 
önkormányzat. 

e.) Támogatja továbbá a nem lengyeltóti székhelyű szervezetek és vállalkozások 
ilyen irányú tevékenységét, ha az a településre nézve előnyökkel jár. A 
támogatás formáját és mértékét illetően megállapodást kell kötni. 

 
4.§. 

 
(1) Az önkormányzat a sport célú támogatások összegéről és megosztásáról a mindenkori 

éves költségvetési rendeletében dönt. A támogatás forrásai: a sporttörvény alapján az 
állam által biztosított normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei.  

 
(2) Nem részesíthető támogatásban az a szervezet vagy sportvállalkozás, amelynek 

köztartozása van. 
 

(3) Az önkormányzat egyéb sport és kulturális célú támogatásokról az éves költségvetési 
rendeltében dönt. Nem részesíthető támogatásban az a szervezet, amely nem számol el 
az e rendelet 2.§. (1) c. pontjában foglaltak szerint, vagy amelynek köztartozása van. 

 
5.§. 

 
(1) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartása, működtetése 
 

a.) A térítés mentesen átadott sportlétesítmények fenntartási költsége az 
üzemeltetőt terheli. 

b.) A szerződés alapján működtetett önkormányzati sportlétesítmények fenntartási 
költsége a bérlőt terheli. 

 
IV. 

 
Szabadidősporttal kapcsolatos feladatok 

 
6.§. 

 
(1) A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra emelése, a sportolás iránti igény 

felkeltése, a szabadidő kulturált eltöltése feltételeinek javítása.  
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(2) Szabadidős program megvalósítása, amely alapvetően a város lakosságának 
egészségét, jó közérzetét szolgálja, lehetővé teszi a nők, a családok és a hátrányos 
társadalmi helyzetűek rendszeres sportolását. 

 
(3) Biztosítani kell mindenkinek a lehetőséget, hogy részt vegyen a kikapcsolódást 

szolgáló sporttevékenységekben és mindezt biztonságos és egészséges környezetben 
tegye. 

 
 

7.§. 
 

(1) Önkéntes sportszervezetek, szabadidősport egyesületek anyagi támogatása. 
 

(2) A meglévő sporteszközök helyi közösségek által igénybevételének megkönnyítése. 
 

(3) A tömegeket megmozgató szabadidősport rendezvények szervezésében való aktív 
önkormányzati részvétel. 

 
(4) Rendszeres sportolást népszerűsítő kampányok és programok kialakítása, azok 

eljuttatása a város lakosságához. 
 

(5) Az önkormányzat és a város partnervárosaival, testvérvárosaival közösen szervezett 
sport rendezvények és az azokon való részvétel megszervezése. 

 
(6) A helyi sportegyesület nemzetközi sportkapcsolatainak bővítése. 

 
V. 
 

A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos helyi 
államigazgatási (hatósági) feladatok 

 
8.§. 1 

(Hatályát veszti)  
 

V.  
 

Vegyes rendelkezések 
 

9.§. 
 

(1) Az önkormányzat a város sportrendeletének fejlesztését elősegítő magán és jogi 
személyeket, a sikeres sportolókat és a sportszervezőket kitüntetésben részesítheti. 

 
(2) A városhoz kötődő területi, országos és nemzetközi sikereket elért sportolóknak a 

sportversenyek, intézmények, közterületek elnevezésekor méltó emléket állíthat. 
 

10.§. 
 

                                                 
1 Módositva: 19/2009.(IX.25.) rendelettel                                                Hatályos: 2009. szeptember 25.  
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(1) Az önkormányzat által sport célú támogatásban részesültek kötelesek a sporttörvény 
és e rendelet előírásai és az önkormányzattal kötött megállapodás szerint 
tevékenykedni, a jogi előírások vagy a vállalt kötelezettségek megszegése a 
támogatások megvonásával, illetve az önkormányzattal kötött szerződés 
felmondásával járhat. 

 
VI. 

 
Záró rendelkezések 

 
11.§. 

 
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 2 
 
 
Lengyeltóti, 2002. augusztus 14. 
 
 
 
Sipos Ferenc sk.                                                                                         Papszt Lajos   sk. 
címzetes főjegyző                                                                                          polgármester  
 
 
 
A rendelet egységes szerkezetben hiteles. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2009.szeptember 25. 
 
                                                                                                      Dr. Szatmári Ibolya 
                                                                                                               jegyző  

                                                 
2 Módositva 19/2009.(IX.25.) rendelettel                                                      Hatályos: 2009. szeptember 25.  


