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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

_jzf. . számú előterjesztés 

az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló rendelet megalkotásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos 
feladatairól és támogatásáról szóló 45/2008. (X. 17.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Sportrendelet) felülvizsgálata az alábbiak miatt indokolt: 

a) a Sportrendelet számos olyan rendelkezést tartalmaz, amelyek elavultak, illetve 
egyediek, normatartalmat nem hordoznak, nem rendeleti szabályozási tárgykörbe 
tartoznak, 

b) a Képviselő-testület a 371/2011. (V. 19.) KÖKT határozattal elfogadta a Kőbánya 
Sportfejlesztési terve és programja 2011-2014. címü dokumentumot (a továbbiakban: 
Sportkoncepció ), 

c) átalakult a sport intézményi háttere, a Képviselő-testület a 385/2011. (V. 19.) KÖKT 
határozattal 20 ll. július l-jei hatállyallétrehozta a Kőbányai Sportközponto t, 

d) a Képviselő-testület a 124/2012. (III. 22.) KÖKT határozattal a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdőt 2012. március 31-én jogutóddal 
megszüntette, és az beo l vad a Kőbányai Sportközpontba mint jogutód intézménybe, 

e) a Kőbányai Sportszövetség feladatait nem láthatja el a Polgármesteri Hivatal. 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §(6) bekezdése alapján a tízezernél több lakosú helyi 
önkormányzat önkormányzati rendeletben állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően a 
sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetéséből a 
sportra fordítandó összeget. 

Az Önkormányzat a Sportkoncepcióban döntött a sporttal kapcsolatos feladatai ellátásáról, 
így e tárgykörben elegendő utalni a rendeletben a szükségszerüen felülvizsgált és aktualizált 
Sportkoncepcióra. A finanszírozás az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelet 
függvényében történhet, ezzel összhangban a koncepciót szükség szerint felül kell vizsgálni 
és meghatározni az adott évre vonatkozó feladatokat. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2012. április 6. 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... )önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 
2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (l) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

1.§ 

(l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
a sporttal kapcsolatos feladatait 

a) a Kőbányai Sportközpont, 
b) a nevelési-oktatási intézményei, valamint 
c) a sport területén működő szervezetek támogatása 

útján látja el. 
(2) A nevelési-oktatási intézmények biztosítják az óvodai, iskolai testnevelést és a 

mindennapi testedzést, valamint az iskolai sportkörök, diáksport-egyesületek működését. 

2.§ 

(l) Az Önkormányzat támogatja a szabadidősportot, a verseny- és látványsportot, a 
lakossági tömegsportot, a diáksportot, a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők, a hátrányos 
helyzetűek és egyéb csoportok sportolását, valamint az ezzel foglalkozó szervezeteket. 

(2) Az Önkormányzat együttműködik a sport területén működő szervezetekkel, és a 
költségvetési lehetőségeihez képest támogatja a tevékenységüket. 

3.§ 

(l) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos részletes feladatait négy éves időtartamra szóló 
program (a továbbiakban: Sportkoncepció) alapján látja el. 

(2) A Sportkoncepciót az Önkormányzat szükség szerint felülvizsgálja, és - az 
Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: költségvetés) 
figyelembevételével - meghatározza az aktuális feladatokat. 

2. A sporttal kapcsolatos feladatok finanszírozása 

4.§ 

(l) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésben határozza meg az l. § (l) 
bekezdés a) és b) pontjában meghatározott intézmények költségvetését, valamint a sport 



területén működő szervezetek támogatására fordítható összeget. 
(2) A sport területén működő szervezetek támogatása pályázat keretében vagy pályázat 

nélkül támogatási szerződés alapján történik. 

3. Záró rendelkezések 

5.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 

6.§ 

Hatályát veszti az önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos feladatairól és 
támogatásáról szóló 45/2008. (X. 17.) önkormányzati rendelet. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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