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módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 
2004. évi L törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokr91 szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (l) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva megalkotta az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 
18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: sportrendelet). 

A sportrendelet módosítása vált szükségessé több, az Önkormányzat feladatellátását érintő 
változás miatt. 

A sportrendelet l. § (l) bekezdése rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat a sporttal 
kapcsolatos feladatait - egyebek mellett - a Kőbányai Sportközpont útján látja el. Az 
Önkormányzat a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ összeolvadásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT határozatában döntött a két 
intézmény összevonásáról, és egybenjogutódként 2015. június l. napjávallétrehozta a Kocsis 
Sándor Sportközpontot (a továbbiakban: Sportközpont). A Sportközpont létrehozása miatt 
szükséges a sportrendelet módosítása. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés 17. pontja szerint a kerületi önkormányzat feladata a kerületi sport és szabadidősport 
támogatása. A sportról szóló 2004. évi L törvény 55. §-a tartalmazza a települési 
önkormányzatok sporttal kapcsolatos részletes feladatait, amelyek meghatározása az iskolák 
állami fenntartásba vétele és a mindennapos testnevelés fokozatos bevezetése miatt 
megváltozott Az Önkormányzat feladata megteremteni a testnevelés és sporttevékenység 
gyakorlásának feltételeit, valamint biztosítani az önkormányzati sportkörök működéséhez, 
vagy az ezek feladatait ellátó diák-sportegyesületek feladatainak zavartalan ellátásához 
szükséges feltételeket. Ennek átvezetése indokolt a sportrendelet l. és 2. §-ában. 

A Képviselő-testület a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elfogadásáról szóló 334/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával elfogadta a 2013-2018. 
közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Programot (a továbbiakban: 
HEP), és egyben felkérte a polgármestert annak a 2015. évi felülvizsgálatára. A 2015. évi 
felülvizsgálat is megtörtént, a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló 253/2015. (VI. 23.) KÖKT határozattal 
elfogadott HEP 3.6. pont e) alpontja tartalmazza, hogy az Önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendeletet módosítani szükséges. A 
módosítás során fokozott figyelmet kell fordítani a HEP-ben megfogalmazottak rendeletben 
történő szabályozására. Ennek alapján javasalom kiegészíteni a sportrendelet l. §-át azzal, 
hogy a Kocsis Sándor Sportközpont közreműködik a HEP végrehajtásában. 



II. Hatásvizsgálat 

A sportrendelet módosítása nagyrészt technikai jellegű, melyre részben az Önkormányzat 
feladatait érintő jogszabályváltozások, részben az önkormányzati intézményrendszer 
szervezeti változása miatt kerül sor. A HEP végrehajtásának nevesítése a sportrendeletben a 
feladat végrehajtásának eszközrendszerét bővíti. 

III. A végrehajtás feltételei 

A sportrendelet módosítása további intézkedést nem igényel, az a rendelkezésre álló személyi, 
tárgyi és szervezeti feltételek mellett végrehajtható. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 
18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. ( ...... )önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 
2004. évi L törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

a) a Kocsis Sándor Sportközpont, 
b) a sporttal foglalkozó szervezetek támogatása, valamint 
c) nevelési intézmény fenntartása, illetve működtetése 

útján látja el. 
(2) Az Önkormányzat által fenntartott nevelési intézmények biztosítják az óvodai 

testnevelést 
(3) Az Önkormányzat biztosítja az iskolai mindennapos testnevelés és sportgyakorlás 

feltételeit, továbbá az Önkormányzat által működtetett iskolákban a diák-sportegyesületek 
feladatainak ellátásához szükséges feltételeket. 

(4) A Kocsis Sándor Sportközpont a feladatai ellátása során közreműködik a Kőbányai Helyi 
Esélyegyenlőségi Program végrehajtásában.". 

2.§ 

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"2. § (l) Az Önkormányzat támogatja a szabadidősportot, a verseny- és látványsportot, a 
diáksportot, a fogyatékosok, a hátrányos helyzetűek és a nyugdíjasok, valamint egyéb 
csoportok sportolását, továbbá az ezzel foglalkozó szervezeteket. 

(2) Az Önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó szervezetekkel.". 
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3.§ 

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(2) A sporttal foglalkozó szervezetek támogatása pályázat útján vagy kérelem alapján 
támogatási szerződés keretében történik.". 

4.§ 

Ez a rendelet 2015. október l-jén lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testületének az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 
23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: sportrendelet) a települési önkormányzatok 
feladatait érintő jogszabályváltozások és az intézményrendszer változása miatt kerül 
módosításra. 

Az l. és 2. §-ban átvezetésre kerül a Kocsis Sándor Sportközpont neve és az iskolák állami 
fenntartásba vétele. A sportszervezetek jelentős szerepet játszanak az esélyegyenlőség 

biztosításában, ami nevesítésre kerül a sportrendeletben. 

Pontosításra kerülnek az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai, amelyek 
megfogalmazása és felsorolása igazodik a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (l) és (2) 
bekezdésében meghatározott kötelező feladatokhoz, kiegészítve azokat a legjellemzőbb helyi 
feladatokkal. 

A 3. §pontosítja a sporttal foglalkozó szervezetek támogatásának formáit. 
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