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10/1999. (IV. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és 
sport tevékenység támogatásáról 

Budapest  XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-
testülete - az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra részeként elismerve a sport 
kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, rehabilitációban, a személyiség 
formálásában, a közösségi magatartás kialakítása területén, különleges szerepét az ifjúság 
fizikai és erkölcsi nevelésében - az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi 
testnevelés és sport tevékenység támogatásáról az Alkotmánnyal, a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvénnyel (továbbiakban: közoktatási törvény) a sportról szóló 1996. évi LXIV. 
törvénnyel (továbbiakban: sporttörvény), az Európai Sport Chartával összhangban - a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: önkormányzati törvény) 16. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

I. rész 

Általános rendelkezések 

Alapelvek  

1. § (1) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a 
testnevelés és sport tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy 
biztosítsa a közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a Magyar Köztársaság 
Alkotmánya 70/D. §-ában emberi alapjogként rögzített rendszeres testedzéshez. Az 
önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a kerület állampolgárai e jogukat 
minél szélesebb körben gyakorolhassák. 

(2) A testnevelés és sport az önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett 
humánszolgáltatási rendszer része, annak a többi alrendszerrel (népjólét, oktatás, 
közművelődés stb.) egyenrangú eleme. Az önkormányzat a sport fejlesztésének és 
támogatásának hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az 
egészségügy, a szociális, a városfejlesztési, környezetvédelmi, a közművelődési és más 
szabadidős ágazatokat és biztosítja a sport integráns helyét a társadalmi kultúra 
fejlődésében. 

(3) Az önkormányzat a testnevelés és a sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a 
lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi 
állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

(4) A testnevelés és sport részterületei - az óvodai és iskolai testnevelés, a verseny-, 
illetve a látványsport, a lakossági szabadidősport, a fogyatékosok sportja - egymással 
összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet képeznek, egyik terület fejlesztése sem 
indokolt a másik rovására. 

(5) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és fejleszteni 
kívánja a sport erkölcsi és etikai alapjait. 



A L A P R E N D E L E T 

 
2. § Az önkormányzat sportintézménye, sportlétesítménye nem lehet elkötelezett egyetlen 

vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A testnevelés és sporttevékenység 
gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, e rendeletben rögzített jogok 
megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, 
vagyoni, születési vagy egyéb különbségtétel nélkül. 

A rendelet hatálya 

3. § E rendelet hatálya kiterjed 
a) a helyi testnevelési és sporttevékenység megvalósulásában részt vevő, az 

önkormányzat közigazgatási területén lakó állampolgárokra, 
b) az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportintézményekre, 

sportlétesítményekre, sportszervezetekre, 
c) a rendeletben szabályozott módon, vagy az önkormányzattal együttműködő, 

testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre az együttműködés keretében, 
d) az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre, 
e) a Képviselő-testületre és szerveire, valamint a Polgármesteri Hivatalra. 

II. rész 

Az önkormányzat sport feladatai 

4. § Az önkormányzat a törvényekkel összhangban a helyi sport tevékenység támogatása 
során hangsúlyos feladatának tekinti: 

- a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra, 
- az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti állampolgári igény felkeltését, 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 fejlesztését, 

- a hiányzó óvodai tornaszobák, iskolai tornatermek építését, 
- az óvodai és iskolai kerületi sportversenyrendszer működtetését, fejlesztését 

(Óvodás Olimpia és Diákolimpia), 
- az utánpótlás-nevelés támogatását, fejlesztését, 
- az élsport, a versenysport (látványsport) támogatását, a hagyományoknak megfelelő 

eredményesség érdekében, ugyanakkor figyelembe veszi az amatőr és hivatásos sport 
közötti különbségeket, 

- a fogyatékosok sportjának támogatását, lehetőségeinek fejlesztését, 
- a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportintézmények működtetését, 

fenntartását, 
- a gondoskodást a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről, 
- a hátrányos helyzetűek, a fizikailag, vagy szellemileg fogyatékosok számára is a 

sportintézmények, sportlétesítmények használatának biztosítását, 
- a célkitűzéseivel összhangban a kerületben tevékenykedő testneveléssel és sporttal 

foglalkozó szervezetek támogatását, 
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítését, 
- sportfórum rendezését évente legalább egy alkalommal, 
- a szabadidő sport célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, 
- a sportvállalkozások ösztönzését, támogatását, 
- egyéb sportot segítő lehetőségek biztosítását. 
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III. rész 

Az önkormányzat sport feladatellátásának struktúrája és intézményei 

5. § (1) Az önkormányzat a testnevelés és sport feladatai ellátása érdekében 
sportintézményeket, sportlétesítményeket tart fenn, sport közfeladatokat ellátó közalapítványt 
működtet és sportszervezeteket támogat. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények, létesítmények, szervezetek 
korosztályi, sport-szakmai és sportági szempontok szerint tagolódnak. 
6. § (1) Az önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátásába az 5. §-ban megjelölteken 

kívül megállapodás alapján az alábbi intézményeket, létesítményeket és szervezeteket 
vonhatja be: 

a)   az önkormányzat nem testnevelés és sport alapfeladatú intézményeit, 
b) az önkormányzat közigazgatási területén működő nem önkormányzati fenntartású 

sportlétesítményeket, 
c) az önkormányzat közigazgatási területén nem önkormányzati és nem sport 

alapfeladattal, de sport tevékenységi körrel rendelkező önkormányzati intézményeit, 
létesítményeit, 

d) az önkormányzat közigazgatási területén működő sport célú társadalmi 
szervezeteket,  

e)  az önkormányzat közigazgatási területén bejegyzett sport fő tevékenységi körű 
vállalkozásokat, gazdasági társaságokat. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek, létesítményeknek és szervezeteknek a 

testnevelés és sport feladatellátásába való bevonása az önkormányzat által fenntartott 
intézmények, sportlétesítmények és szervezetek által el nem látott feladatok teljesítése 
érdekében történhet. 

Az önkormányzat sportintézményei, sportlétesítményei, szervezetei 

7. § (1) Az önkormányzat az alábbi sportintézményeket tartja fenn és működteti: 
- Park Uszoda (1181 Budapest, Városház u. 40. székhellyel, Kastélydombi Tanmedence 

1188 Budapest, Nemes u. 56-60. telephellyel), 
- Kerületi Sportiskola (Diákközpont - Általános Művelődési Központ intézmény-egysége, 

1181 Budapest, Szélmalom u. 33. székhellyel). 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt sportintézmények feladatait az alapító okiratuk 

tartalmazza. 
8. § (1) Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti: 
- Lőrinci Sportcsarnok és sportpályái (1183 Budapest, Thököly u. 5.), 
- Gerely utcai sporttelep (1183 Budapest, Gerely u.), 
- Haladás utcai sporttelep (1183 Budapest, Haladás u.), 
- Pestszentimrei Sporttelep (1188 Budapest, Táncsics u. 53.), 
- Balázs-tó/horgász-tó (1183 Budapest, Attila u. 9.). 
9. § (1)  Az önkormányzat egyes sport közfeladatai ellátása és segítése érdekében a 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közművelődési és Sport Közalapítványa elnevezésű 
közalapítványt (továbbiakban: közalapítvány) hozta létre. 
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(2) A közalapítvány sport feladatait, szervezetét, az alapítóhoz való viszonyát alapító 

okirata tartalmazza. 
(3) Az önkormányzat a közalapítvány feladatai ellátása érdekében az éves költségvetési 

rendeletben pénzügyi támogatást biztosít. 
10. §  (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a testneveléssel és sporttal kapcsolatos 

feladatok ellátásának társadalmi segítése, összehangolása céljából a sport kiemelkedő kerületi 
szakembereiből álló Sport Tanácsadó Testület (továbbiakban: Sporttanács) működik. 

(2) A Sporttanács feladata: 
- javaslatot tesz a sporttal kapcsolatos fejlesztési elvekre, irányokra, programokra, részt 

vesz azok kidolgozásában, 
- javaslatot tesz az éves feladattervre, programtervre, versenynaptárra, 
- segíti a kerületi sportszakmai munka összehangolását, 
- felkérésre véleményezi a kerület sporttevékenységével foglalkozó előterjesztéseket. 
(3) A Sporttanács a (2) bekezdésben foglalt feladatainak ellátásával összefüggésben a 

polgármesternél intézkedést kezdeményezhet. 
(4) A Sporttanács 13 tagú testületként működik, tagjai: 
- polgármester, 
- sportért felelős tisztségviselő, 
- szakbizottság delegáltja, 
- sportreferens, 
- Diákolimpia szervezője, 
- Kerületi Testnevelők Munkaközösség vezetője, 
- Sportiskola vezetője,  
- Park Uszoda igazgatója, 
- Kerületi Sportegyesületek Szövetsége elnöke, 
- 2 fő a versenysport képviselői közül, 
- 2 fő a szabadidősport képviselői közül. 
(5) A Sporttanács feladatát társadalmi munkában látja el. 
(6) A Sporttanács tagjait a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester kéri 

fel a tevékenység végzésére. A Sporttanács tevékenységéről évente egyszer tájékoztatja az 
önkormányzatot. 

(7) A Sporttanács szervezeti és működési rendjét, vagy ügyrendjét maga határozza meg. 

IV. rész 

 A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése 

11. § (1) A jogszabályok és a jelen rendelet által meghatározott sport feladatokkal 
kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a Képviselő-testület, illetve átruházott 
hatáskörben a polgármester és a - Képviselő-testület által létrehozott - illetékes bizottság 
gyakorolja. 

(2) A hatáskör átruházásról az önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 44/1998. 
(XII. 22.) sz. rendeletben rendelkezett. 

(3) Az illetékes bizottság testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatköre a következő: 

Dönt: 

- a sportintézmények SZMSZ-nek jóváhagyásáról, 
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- a sportpályázatok meghirdetéséről, azok elbírálásának módjáról, és dönt a 

kedvezményezettek köréről, 
- jóváhagyja a sportintézmények éves munkatervét. 

Egyéb feladatok: 

- intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos meghallgatások megtartása, kinevezésre 
 vonatkozó javaslattétel a Képviselő-testület számára. 

Javaslatot tesz: 

- sportintézmények létrehozására (alapítására), átszervezésére, intézmények 
összevonására, szétválasztására, megszüntetésére, 

- a sporttevékenységgel kapcsolatos költségvetési irányelvekre, költségvetési tételekre, 
azok módosítására, különös tekintettel a Kerületi Sportalap felosztására, 

- a sporttal kapcsolatos helyiség-, ingó- és ingatlanhasznosításra a Tulajdonosi 
Bizottság és a polgármester felé, 

- a sportintézmények elnevezésére, illetve annak megváltoztatására, 
- sportpályázatok kiírására, 
- a sporttal összefüggő Képviselő-testületi szintű pályázatok kiírására, 
- a sporttal összefüggő megállapodások, együttműködési szerződések megkötésére, 

társulások létrehozására, 
- a sporttevékenység területén helyi kitüntetések adományozására, más kitüntetésekre 

való felterjesztésre, 
- kerületi szintű nemzetközi sportkapcsolatok kialakítására, 
- a helyi kisebbségekkel kapcsolatos sportfeladatokra (a helyi kisebbségi 

önkormányzatokkal együttműködve), 
- a sporttal összefüggő célprogramok beindítására, 
- a nem önkormányzati fenntartású kerületi sportintézményekkel való együttműködésre, 

azok támogatására, 
- sport és más társadalmi szervezetekkel való együttműködésre, 
- az önkormányzat előtt álló főbb sportfeladatok megoldására, 
- az éves rendezvényterv kiemelt sporteseményeire, 
- az önkormányzat kapcsolatrendszerének fejlesztésére a sport területén, 
- a kerületi sportkoncepcióból adódó aktuális feladatokra, 
- a kerületi sporttevékenység helyzetére vonatkozó felmérések, elemzések, beszámolók 

elkészítésére, 
- a költségvetés által nyújtott lehetőségeken belül támogatási kérelmek odaítélésére 

vagy elvetésére, 
- javaslatot tesz a sport közalapítvány évi költségvetési támogatásának mértékére, 
- a sport területen kiegészítő állami címzett és céltámogatási kérelmek benyújtását, 

pályázatokon való részvételt a polgármesternek, 
- a sport együttműködési megállapodások közzététele módjának megállapítását a 

Képviselő-testületnek. 

Véleményezi: 

- a Képviselő-testület éves kerületi rendezvénytervét, 
- a költségvetést, különös tekintettel a sportra vonatkozó költségvetés tervezetét, a 

költségvetés módosítási javaslatokat, 
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- a sport tevékenységgel összefüggő helyiség- és ingatlanhasznosítási javaslatokat, 

beruházási és felújítási javaslatokat, 
- a sportintézmények intézményvezetői tevékenysége értékelésének 

szempontrendszerét, 
- a sportintézményekre vonatkozó alapító okiratok tervezeteit, az alapító okiratok 

módosítására szóló javaslatokat, 
- a sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos javaslatokat, 
- a sportlétesítményeken illetve sport célú beruházási, technikai korszerűsítési 

javaslatokat, 
- a kerületi Diákolimpia programját, és ellenőrzi végrehajtását, 
- a kiemelt jelentőségű önkormányzati sportrendezvények programját, 
- a szakterületre vonatkozó tájékoztatókat, beszámolókat, elemzéseket, 
- a Közművelődési és Sport Közalapítvány működésére vonatkozó jelentéseket, 
- azon intézményi SZMSZ-eket a polgármesternek, amelyek részben hatáskörébe 

tartozó tevékenységet folytatnak. 

Ellenőrzi: 

- a Képviselő-testület sporttevékenységgel kapcsolatos döntéseinek és 
rendezvénytervének végrehajtását, 

Különös tekintettel: 

 - a költségvetési folyamatokra, 
 - az intézményeket alapvetően érintő határozatok végrehajtására. 
- figyelemmel kíséri a sporthoz kapcsolódó intézmények tevékenységét, gazdálkodását, 

feladatellátását, az alapító okiratokban szereplő feladat-meghatározás érvényesülését, 
- az együttműködési megállapodások, határozatok érvényesülését, 
- a sportkoncepcióból, a Képviselő-testület ágazatot érintő döntéseiből adódó feladatok 

végrehajtását, 
- az önkormányzat sportintézményei alapító okiratában szereplő feladat-meghatározás 

érvényesülését, 
- a sportintézmények üzemeltetésére vonatkozó szerződések érvényesülését, 
- évenként felülvizsgálja a sportintézmények, sportlétesítmények és sportfeladatok 

finanszírozását. 
12. §  (1) Az Önkormányzat által üzemeltetett sportintézmények, sportlétesítmények 

törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét valamint a testnevelés  és 
sportigazgatását a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáin keresztül a jegyző látja el. 

(2) Az Önkormányzat sportintézményeinek, sportlétesítményeinek szakmai ellenőrzését a 
Képviselő-testület szakmai beszámoló, és/vagy szakértői vélemény alapján az illetékes 
bizottságon keresztül látja el. 
13. § (1)  Az önkormányzat Képviselő-testülete a Sporttanácstól véleményt kér a 

költségvetés tervezésekor a kerületi sportalap - kerületi sportfeladatok összköltségvetése - 
működési elvére és az elosztás arányaira, illetve képviselőjét meghívja a Képviselő-testületi 
és a bizottsági ülések sporttal kapcsolatos napirendjeinek tárgyalására.  

(2) A polgármester évente egy alkalommal a Sporttanácsot tájékoztatja az önkormányzat 
által sportcélra biztosított pénzügyi támogatás felhasználásáról és a sportcélú vagyoni 
eszközök használatára vonatkozó döntésekről, illetve a költségvetés tervezetéről és a 
végrehajtásáról. 
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V. rész 

A sporttevékenység finanszírozása 

14. § (1) Az önkormányzat továbbra is intézményi költségvetésen keresztül biztosítja a 
nevelési-oktatási intézményekben az óvodai, iskolai testnevelést és a mindennapi testedzést, 
valamint az iskolai diáksportkörök működését. 

(2) Az önkormányzat a költségvetésében biztosítja az óvodai és iskolai kerületi 
sportversenyrendszer működtetéséhez szükséges pénzeszközöket. 

(3) Az önkormányzat sportfeladatainak ellátása érdekében biztosítja a sportintézményei, 
és szervezetei fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a sporttal 
kapcsolatos együttműködési megállapodásokban rögzített feladatok finanszírozását. 

(4) Az önkormányzat évente a sportfeladatainak finanszírozására legalább a fővárosi 
forrás-kiegészítéssel növelt állami támogatás összegével megegyező összeget fordít. 

(5) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmény(ek) eladásából keletkező 
bevétel 100%-át kizárólag sportlétesítményi  fejlesztési alapba kell helyezni, amelynek 
felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

(6) Az önkormányzati fenntartású, önállóan gazdálkodó sportintézmények finanszírozása 
során az érintett sportintézmények nem kötelezhetőek arra, hogy költségvetésükön belül a 
saját bevételek aránya a 40%-os részesedést meghaladja. 
15. §  Az önkormányzat a kerületi székhelyű sportszervezetek támogatását lehetőségeihez 

mérten pályázat útján biztosítja. 
16. §  A 6. §-ban felsorolt intézményeket, létesítményeket és szervezeteket a vállalt 

sportfeladatok arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A pénzügyi 
támogatás nem veszélyeztetheti a magasabb szintű jogszabályokban, illetve az intézmények 
alapító okiratában, szervezetek alapszabályában rögzített alapfeladatok megvalósítását. 

VI. rész 

 Záró rendelkezések 

17. § (1) A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendeletben használt fogalmak értelmezése során alkalmazni kell a sporttörvény, a 

közoktatási törvény, és az önkormányzati törvény meghatározásait. 
 
B u d a p e s t ,  1999. április 22. 

 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 

j e g y z ő polgármester 
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I n d o k o l á s 

Általános indokolás 
A sporttörvény 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzatnak a működési 

területén meg kell határozni a testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseit és feladatait. 
Ugyancsak a sporttörvény rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a célkitűzéseivel összhangban 
támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezeteket, fenntartja és működteti a 
tulajdonát képező sportlétesítményeket, valamint együttműködik az illetékességi területén 
tevékenykedő testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel. 

Az önkormányzati törvény 8. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a települési önkormányzat 
feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a sport támogatása, míg a 8. § (2) 
bekezdés akként szabályoz, hogy az önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei 
alapján, anyagi lehetőségeitől függően - hogy az adott feladatot milyen mértékben és módon 
látja el. Az önkormányzati törvény 12. § (6)  bekezdése rögzíti, hogy a Képviselő-testület 
döntéseit rendelet vagy határozat formájában hozhatja meg. 

A sportfeladatok folyamatos megvalósítása érdekében az önkormányzat, figyelembe véve a 
helyi lehetőségeket és sajátosságokat, rendeletben határozza meg, hogy a feladatokból mit, 
milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. 

A település polgárainak joga van a rendszeres testedzéshez, feltételeinek biztosítása az 
önkormányzat feladata és érdeke. 

Részletes indoklás 

1-2. §-okhoz Az önkormányzat deklarálja azokat az alapelveket, melyeket sporttal 
kapcsolatos feladatellátása során érvényesíteni kíván. Ezek a következőek: 

- rendszeres testedzéshez való emberi alapjog biztosítása az önkormányzat közigazgatási 
területén lakó valamennyi állampolgár számára, 

- a testnevelés és sport alrendszer egyenrangúsága a humánszolgáltatási rendszer többi 
elemével, 

- teljes körűség, 
- részterületek egyenrangúsága, 
- a sport erkölcsi és etikai alapjainak védelme, 
- hátrányos megkülönböztetés tilalma, 
- semlegesség. 

3. §-hoz Az előírás tartalmazza a rendelet személyi, tárgyi, területi hatályát, a lehető 
legszélesebb körben megvonva ezzel az alkalmazhatóság körét. 

4. §-hoz A magasabb szintű jogszabályok keretei között deklarálja, hogy az önkormányzat a 
sporttevékenység támogatása során mely feladatokat tekint hangsúlyos feladatának. 

5-6. §-hoz A hangsúlyos feladatok ellátásának módját rögzíti. A feladatellátás érdekében a 
rendelet szerint az önkormányzat több módon jár el. Egyrészt saját maga fenntart 
sportintézményeket, sportlétesítményeket, másrészt a feladatellátásba együttműködési 
megállapodásokkal bevonhat nem önkormányzat által fenntartott sportlétesítményeket, 
sportintézményeket, és igénybe veheti a nem sport alapfeladattal rendelkező intézményeit is 
erre a célra. Lehetőséget biztosít a rendelet a kapcsolatfelvételre a sport főtevékenységi körű 
vállalkozásokkal, gazdasági társaságokkal, a sportcélú társadalmi szervezetekkel. A 
sportfeladatok ellátásában közreműködik az önkormányzat által alapított közalapítvány és 
lehetőség van egyéb támogatások odaítélésére is. 



A L A P R E N D E L E T 

 
7-10. §-hoz A megfogalmazott előírások rögzítik azt az intézményi, létesítményi, szervezeti 

kört, melynek segítségével és működtetésével az önkormányzat a gyakorlatban megvalósítja a 
magasabb szintű jogszabályokból adódó és jelen rendeletben rögzített feladatait. 

11-13. §-hoz A sportfeladatok ellátásával összefüggésben nagyon fontos a fenntartói 
felügyeleti jogkör gyakorlás módjának, az egyéb döntések meghozatali módjának rögzítése, a 
különböző, a feladatellátással összefüggő hatáskörök telepítése, melynek a rendelet jelen 
paragrafusai tesznek eleget. 

14-16. §-hoz A feladatellátás mértékét, és módját alapvetően meghatározza az ahhoz 
rendelkezésre álló források nagysága. Természetesen a konkrét összegekről az önkormányzat 
költségvetési rendeletében kell határozni. A feladatellátáshoz szükséges források fedezetének 
előteremtése érdekében ugyancsak garanciális elemnek tekinthető az az előírás, hogy fővárosi 
forrás-kiegészítéssel növelt állami támogatásnál kevesebb összeg nem fordítható évente erre a 
szakterültre. A terület esetleges ellehetetlenülését kívánja kiküszöbölni az az előírás, hogy a 
sportlétesítmények eladásából származó bevétel teljes összegét újból sportlétesítményi 
fejlesztésre kell fordítani, vagyis nem lehetséges azt más szakterületre, esetleg a működés 
finanszírozására felhasználni. 

17. §-hoz A rendelet hatálybalépéséről és a használt fogalmak definiálásáról tartalmaz 
előírást. 

B u d a p e s t ,  1999. április 22. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 


