
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
24/2008. (XII. 9.) önkormányzati rendelettel módosított 

 

46/2004. (X. 1.) számú rendelete 
 

Szob város sportjáról 

(egységes szerkezetben) 
 

Szob Város Önkormányzata elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjú-

ság fizikai és erkölcsi nevelésében, személyiségformálásában, a közösségi magatartás kialakításban, a la-

kosság életminőségének javítása érdekében az Alkotmány, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 8.§ (1), (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására, illetve a 16.§ (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás, valamint A sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénnyel és az Európai Sport Chartával összhangban a következő 

rendeletet alkotja. 

 

I. 

 

Általános rendelkezések 

 

Alapelvek 

 

1.§ 

 

(1) Szob Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a testnevelés és sporttevékenység feltétele-

inek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén állandó és ideiglenes jel-

leggel tartózkodó polgárok jogát a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D §-ában emberi alapjogként rögzí-

tett rendszeres testedzéshez. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a város polgá-

rai a jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák. 

(2) Az önkormányzat a testnevelés és sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél széle-

sebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javítá-

sához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

(3) A testnevelés és sport részterületei egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek, 

egyik terület fejlesztése vagy elhanyagolása kihat a testkultúra egészére.  A testkultúra az egyetemes kultúra 

része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmi-

lag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésé-

ben, a személyiség formálásában. 

(4) A sport önszerveződésre épülő civil tevékenység, a kultúra része, szerves módon kapcsolódik a társada-

lom kulturális, gazdasági jelenségéhez. 

(5) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és terjeszteni kívánja a sport erkölcsi 

és etikai alapjait. 

 

A rendelet célja 

 

2. § 

  

(1) A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza az önkormányzat sportkoncepciójának megvalósításá-

hoz szükséges feltételrendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhaszná-

lásának, valamint a sport érdekében meghatározza Szob város közigazgatási területén azokat a feladatokat, 

amelyek a sporttörvény és végrehajtása tárgyában kiadott rendeletekből adódóan a helyi önkormányzatra 

hárulnak. 
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(2 ) Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja célként fogalmazza meg, hogy a lakosság 

mind szélesebb körében kialakuljon a mozgásgazdag életmód, a testedzés szerves szükségletté váljon, a 

sportolás közösségi és társadalmi programként általánosan elfogadott legyen. 

  

A rendelet hatálya 

 

3. § 

  

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által a sport területén kötelezően ellátandó és önként vállalt 

feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed  

a) az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben résztvevő 

magánszemélyekre 

b) hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetekre, 

c) városi szabadidősport egyesületekre, önszerveződő közösségekre, 

d) iskolai sportkörökre, 

e) minden önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére, 

f) közoktatási intézményekre, 

g) egészségügyi és szociális intézményekre, 

h) sportlétesítményt működtető és egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra,  

i) mindazon civil szervezetekre és magánszemélyekre, amelyek/akik a városi sportcélok és felada-

tok megvalósításának aktív résztvevői, 

j) a képviselő-testületre és szerveire, valamint a polgármesteri hivatalra. 

 

II. 

 

Az önkormányzat sportfeladatai 

 

4. § 

 

( 1 ) Az önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az önkormányzat hosszú távú városi sportkon-

cepciója tartalmazza részletesen. 

(2 ) Az önkormányzat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - figyelemmel a város sportkoncepciójára - 

feladatának tekinti: 

a) a sporttevékenység támogatását; 

b) a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést, ezen szervezetek támogatását; 

c) a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását, működtetését; 

d) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtését; 

e) az önkormányzati iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítását; 

f) a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra; 

g) a szabadidősport feltételeinek fejlesztését; 

h) az egyéni sportteljesítmény javítása céljából az utánpótlás-nevelés támogatását,fejlesztését; 

i) a sportlétesítmények, játszóterek fejlesztését, valamint a külön jogszabályban meghatározott sport-

szabvány alapján új sportlétesítmények építésével, 

j) a közoktatás keretén belül – az Egészséges és Művelt Szobi Ifjúságért Alapítvány önkormányzati 

támogatásán keresztül - úszásoktatás, a természetjárás, a preventív programok támogatását; 

k) a városi versenyrendszerek kialakításának, működtetésének segítését; 

l) sportrendezvények lebonyolításának segítését; 

m) a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételt; 

n) a gyermek és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a 

fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának 

segítését; 

o) a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítését; 

p) az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenység ösztönzését. 
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(2) A lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszú távon a sportfeladatok középpontjába a sportlétesít-

mények, közterületi sportpályák fenntartását és fejlesztését, az iskolai testnevelést és diáksportot, az után-

pótlás-nevelést, a szabadidősportot, valamint az egészséges életmód népszerűsítését kell állítani, melyhez a 

finanszírozási prioritást fokozatosan biztosítani kell.  

 

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban – mindenkori lehetősé-

geinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket. 

(2) Az általa fenntartott sportlétesítmények használatát biztosítja a vagyonrendelet speciális szabályai sze-

rint. A sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és 

rendszeres használatának feltételeit illetően megállapodásokat köt. 

(3) A közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló létesítmények,műszaki be-

rendezések sport célú használatát biztosítja a közterületek használatáról szóló 23/2004./IV.28./ Kt.sz. rende-

let alapján. 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények 

fenntartása, működtetése 

 

6. § 

 

Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához, indokolt fej-

lesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetésében biztosítja.  

 

Az önkormányzati iskolai sporttevékenység 

támogatása 

 

7. § 

 

(1) Az önkormányzat az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi 

feltételekbiztosításáról gondoskodik. 

(2) Az oktatási intézmények testnevelési alapfeladataik ellátásán túl részt vesznek a 

településsportegyesületeinek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és ifjúság különböző kor-

csoportjainak életkori sajátosságait.  

Az oktatási intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetei együttmű-

ködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor. 

 

Az önkormányzat önként vállalt sportfeladatai 

 

Az önkormányzati tulajdonban álló sportlétesítmények fejlesztése 

 

8. § 

 

Az önkormányzat ciklusprogramjának megfelelően dönt a sportlétesítmények és tevékenységek fejlesztésé-

ről a mindenkori éves költségvetésében. A fejlesztéseknél előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztési 

programokat, amelyek  

 

a) multifunkcionális létesítményeknek minősülnek; 

b) a sportturizmust is szolgálják. 

 

 

 

 



 4 

A szabadidősport feltételének fejlesztése 

 

9. § 

 

( 1 ) Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai fittség fokozása, az egészséges, mozgásban gazdag 

életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a szabadidősport feltételeinek fejlesztésé-

ben. 

( 2 ) A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának,a hátrányos helyze-

tű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények 

lebonyolítását támogatja és segíti az önkormányzat. 

 

10. § 

 

( 1 ) Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten kiemelten vállalja   

a) a szabadtéri sportlétesítmények fejlesztését; 

b) játszóterek fejlesztését; 

c) a településen működő sportszervezetekben az amatőr versenyző utánpótlás nevelésének támogatá-

sát; 

d) az úszás oktatásának támogatását, 

e) a településen működő sport feladatú civil szervezetek segítését. 

( 2 ) A tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának területén az önkormányzat a visszaté-

rő hagyományos sporteseményeket és rendezvényeket támogatja. 

 

A nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel 

 

11. § 

 

(1) Az önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban 

a) a testvértelepüléseivel való sportkapcsolatok kiépítésével lehetőséget biztosít sportrendezvényeken 

való szereplésre, 

b) a nemzetközi jelentőségű helyi sportesemények, tevékenységek, valamint a települési sportszerveze-

tek nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét támogatja. 

 

III. 

 

Az önkormányzat sportintézményei és létesítményei 

 

12. § 

 

( 1 ) Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti: 

- városi Szabadidőközpont, 

- futballpálya, 

- az önkormányzat intézményeiben lévő tornatermek, sportpályák. 

- teniszpálya, 

- csónakház, 

- konditerem 

A felsorolt létesítmények feladatait a Polgármesteri Hivatal, valamint a Központi Műhely és az intézmények 

alapító okiratai és szervezeti működési szabályzatai tartalmazzák. Törvényességi ellenőrzésüket, felügyele-

tüket a jogszabályban meghatározott rend szerint végzik az arra jogosult szervezetek. 

( 2 ) A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság minden évben meghatározza azoknak a sportszerve-

zeteknek a körét, melyek részére az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekben térítésmentes létesít-

ményhasználatot biztosít. A térítésmentes létesítményhasználat értékét a sportszervezet részére tárgyévben 

nyújtott támogatások között fel kell tüntetni. 
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 ( 3 ) Azon sportszervezetek, amelyek a (2) bekezdésben megfogalmazott kedvezményben részesülnek, kö-

telesek legkésőbb minden év április 15. napjáig az erre vonatkozó szerződést a létesítmény üzemeltetőjével 

megkötni. 

 

IV. 

 

A sporttevékenység irányítása 

 

13. § 

 

Külön jogszabályban és e rendeletben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos hatásköröket a képvise-

lő-testület és átruházott hatáskörben a polgármester és a képviselő-testület által létrehozott Kulturális, Okta-

tási, Ifjúsági és Sport Bizottság gyakorolja. A polgármester és a szakbizottság feladat- és hatásköreit az ön-

kormányzati SZMSZ szabályozza. 

 

V. 

 

A sporttevékenység finanszírozása 

 

14. § 

 

(1) A feladatellátásra vonatkozó sporttámogatás felosztási, támogatási keretei akövetkezők: 

a) Iskolai testnevelés és diáksport támogatása; 

b) Szabadidősport események, programok támogatása; 

c) Utánpótlás-nevelés támogatása; 

d) Versenysport-, élsport működési célú támogatása; 

e) Eredményességi támogatás; 

f) Kiemelt szintű sportversenyek támogatása; 

g) Fogyatékosok sporttevékenységének támogatása; 

h) Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, működtetése és fejlesztése; 

i) Közösségeket Támogató Alap tartalék keretének felhasználása; 

j) Sportfeladatok költségvetési előirányzata. 

(2) A képviselő-testület a sportcélú feladatellátásra az éves költségvetési keretében a támogatást biztosítja. 

Felhatalmazást kap a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, hogy az alapból az (1) bekezdésben 

meghatározott támogatási keretek mellett más, egyéb sportcélú feladatra vonatkozó támogatási keret létre-

hozásáról döntsön. 

(3 ) A gyermekek egészségmegőrzése érdekében a mindennapos testnevelés megvalósítása céljából az ép-

pen aktuális tantervekben rendelkezésre álló időkereten felül az 1-8. évfolyamon további heti 1 testnevelés 

órát kell az iskolák helyi tantervébe beépíteni, melyet az oktatási intézménynek a kötelező szabadon tervez-

hető keretből és a nem kötelező keretből kell biztosítani testnevelés órára, a fenntartó ennek finanszírozását 

éves költségvetési rendeletében biztosítja. 

(4) Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi feltételitaz önkor-

mányzat az intézményi költségvetésben lehetőségei szerint biztosítja a törvény által kötelezően előírt évfo-

lyamonkénti heti 1-1 óra tömegsport személyi és tárgyi feltételeinek finanszírozásán felül.  

( 5 )Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt a Kulturális,Oktatási, Ifjúsági és 

Sport Bizottság az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek tájékoztatása alapján, a követ-

kező évi terveik ismeretében alakítja ki a költségvetés sporttámogatási koncepcióját. 

Az önkormányzat szakbizottságán keresztül az éves költségvetési beszámolója előtt a támogatott szerveze-

tektől tájékoztatót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási munkájukról. 

( 6 ) Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési rendeletében dönt. E döntés 

szerint az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve az éves költségvetés működési kiadásainak 

maximum 1,2 %-át – az éves költségvetési rendeletben meghatározva - sportcélú támogatásra fordítja. A 

támogatás forrásai a sporttörvény alapján az állam által biztosított normatív támogatás, valamint az önkor-

mányzat saját bevételei. 
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( 7 )A sportcélú támogatások elosztását átruházott hatáskörben, a Közösségeket Támogató Alapon keresztül, 

a 15/ 2004. ( III.30.)  Kt.sz. rendeletben foglaltak szerint a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági  és Sport Bizottság 

végzi. 

 

A sportvagyon működtetése, hasznosítása 

 

15. § 

 

(1) Általános rendezési terv módosítását célzó előterjesztéseket, amennyiben azok sportolásra alkalmas 

területet, zöldfelületet, játszóteret érintenek, a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményével 

lehet napirendre tűzni. 

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportvagyonnal, a sportolásra alkalmas terület, létesítmény, részle-

ges vagy teljes hasznosításával, kialakításával, azon végzett beruházással, annak megszüntetésével kapcso-

latos önkormányzati előterjesztéseket a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezi. 

 

VI. 

 

A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos helyi 

államigazgatási feladatok 

 

16. § 

 

( 1 )A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet sportrendezvényt 

szervezni, a sportrendezvényért a szervező felel. 

( 2 )Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben, a közterületeken és az önkormányzati in-

tézményekben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek az önkormányzat felé előzetes tájékozta-

tási kötelezettsége van. A szervező a jogszabályokban foglalt engedélyek birtokában és az igénybe vett terü-

let kezelőjének hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket. 

( 3 )Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek megfelelően szervezhetők. 

( 4 )Az önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzati intézmények tulajdonában, illetve kezelésében 

lévő sportlétesítmények, eszközök üzemeltetője köteles a sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetésszerű 

állapotban tartani, a szabad időkeretben az alapító okiratnak megfelelően az intézményvezető bérbe adhatja 

a létesítményt, eszközt, mely által keletkezett összeg az intézményt illeti meg, felhasználásáról az intéz-

ményvezető dönt.  

 

VII. 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

17. § 

 

(1) Az önkormányzat a település sportéletének fejlesztését elősegítő magán- és jogi személyeket, sikeres 

sportolókat és sportszervezeteket a 30/ 2004. (V. 26.) Kt.sz. rendelet szerint kitüntetésben részesíti. 

(2) A településhez kötődő országos és nemzetközi sikereket elért sportolóknak az intézmények, közterületek 

elnevezésekor méltó emléket állíthat. 

 

18. § 

 

Az önkormányzati sport célú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai és az önkormány-

zattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni; a törvényi előírások vagy a vállalat kötelezettségeik 

megszegése a támogatások megvonásával, illetve az önkormányzattal kötött szerződések felmondásával 

járhat.  
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VIII. 

 

Záró rendelkezések 

 

19.§ 

 

( 1 ) A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

 

( 2 )  Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

( 3 ) 
1
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irány-

elvnek való megfeleltetést szolgálja. 

 

 

Szob, 2004. szeptember 30. 

 

 

 

 

R e m i t z k y Zoltán s.k.                          K e m p f n é  D u d á s  Hilda s.k. 

                               polgármester                                                                jegyző 

 

 

 

 

 

A rendelet 2004. október 1. napján kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 

                                                                    K e m p f n é  D u d á s  Hilda s.k.  

                                                                jegyző 

                                                 
1
 Beiktatta a 24/2008. (XII. 9.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2008. december 9. napjától 


