
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport 

helyi pénzügyi támogatási rendszeréről 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. 

§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági 

és Településfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottsága 

véleményének kikérésével következőket rendeli el: 

1. A rendelet célja 

1.§ 

 (1) Kiskunhalas Város Önkormányzata illetékességi területén a helyi adottságokat figyelembe véve 

biztosítja a város polgárai számára a sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység 

alapvető feltételeit, a sportegyesületekkel, sportvállalkozásokkal (továbbiakban sportszervezetek) 

való együttműködést, az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartását, 

működését, az óvodai, iskolai, diáksport, sporttevékenység feltételeinek megteremtését, ide értve a 

fogyatékkal élők által végzett sporttevékenységet is. 

2. A rendelet hatálya 

2.§ 

E rendelet hatálya kiterjed: 

(1) A kiskunhalasi testnevelési és sporttevékenység gyakorlásában 

a) résztvevő természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre, aki 

Kiskunhalason érvényes lakó, vagy tartózkodási hellyel, székhellyel rendelkezik, 

b) Kiskunhalason bejegyzett, vagy működő sportszervezetekre. 

c) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére 

d) Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítványra 

(2)
1
  

3. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

3.§. 

(1) Az Önkormányzat meghatározza a sportkoncepciót és gondoskodik annak végrehajtásáról. 

(2) Kapcsolatot tart, együttműködik a sportszervezetekkel és igény szerint koordinálja azok 

tevékenységét. 

(3) Gondoskodik a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartásáról, üzemeltetéséről továbbá az 

anyagi lehetőségeinek függvényében azok fejlesztésről 

(4) Az Önkormányzat támogatja: 

a) az iskolai diáksport szervezetek működését; 

b) a tanulók igényeinek megfelelő sportági választék és sportolási lehetőségek biztosítását, 

bővítését; 

c) a diáksport szervezetek és sportszervezetek közötti kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés 

kialakítását; 

d) városi óvodai és iskolai sportversenyek megtartását, fejlesztését; 

e) a lakossági szabadidősport feltételrendszerének kialakítását, fejlesztését, továbbá az egészségügyi 

szűrővizsgálatok, valamint az egészséges életmódot népszerűsítő városi programok szervezését; 

f) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők sportját, illetve a nagyarányú 

részvételével zajló sportrendezvényeket; 
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f) a sportszervezetek működését, ezen belül kiemelten az utánpótlás-nevelési tevékenységét; 

g) nemzetközi sportkapcsolatokat. 

4. Támogatási célok 

4.§ 

(1) Támogatás adható: 

a) 2
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány és Kiskunhalas Város Önkormányzatával 

megállapodást kötött sportszervezetek részére, 

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

csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a nagy létszámú részvétellel zajló 

sportrendezvények lebonyolítására; 

c) nemzetközi sportkapcsolatok támogatására; 

d) 3
sport- és diáksport szervezetek működési feltételeinek javítására. 

e) nemzetközi sportkapcsolatok lebonyolítására 

f) 4
sport-infrastrukturális fejlesztésekre és sportcélú beruházásokra 

(2) Az önkormányzat, a tulajdonában álló sportlétesítmény fenntartása, működtetése  

5. A sport önkormányzati támogatásának rendszere 

5.§ 

1.) A támogatás forrása: Az önkormányzat a városi sporttevékenység folytatásához az e rendeletben 

meghatározott feladatainak ellátásához évente a költségvetési rendeletében meghatározott összegű 

támogatást nyújt. A támogatás összege nem lehet kevesebb mint az éves tervezett helyi adóbevétel 

1,5%-a.  Ebbe az összegbe nem értendő bele a 4.§. (2) bekezdése szerinti támogatás. 

(2) 
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(3) 
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(4) A 4.§. (1) bek. a) pontjában meghatározott feladatok támogatására Kiskunhalas Város Sportjáért 

Közalapítvány pályázatot ír ki. 

6.§ 

(1) A támogatás feltételeire és folyósítására Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati 

rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány által kiírt pályázat esetében is alkalmazni kell az 

(1) bekezdés rendelkezéseit. 

6. A támogatások nyújtásának rendje 

7.§
7
 

(1) Az önkormányzati támogatás a 4.§. (1) bekezdés b)-e) pontok tekintetében kérelem útján 

nyerhető el, míg a 4.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás pályázat útján. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet Kiskunhalas Város polgármesteréhez kell 

benyújtani a tárgyévet megelőző év november 30-áig. 

(3) A kérelmező a sporttámogatásra való jogosultság elbírálásához köteles adatokat szolgáltatni 

tevékenységéről. 

(4) Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány minden év március 31. napjáig pályázatot ír ki 

sporttevékenységet folytató sportszervezetek részére. 

(5) A 4.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatásról minden esetben a Képviselő-testület határoz. 
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(6) Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmény fenntartásának és működtetésének 

támogatásáról a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében dönt. 

7. Záró rendelkezések 

8.§ 

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2015. július 1. napján lép hatályba. 

(2) Az 5.§. (1)-(3) bekezdése 2016. január 1. napján lép hatályba. 

(3 Hatályát veszti a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, 

valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 13/2002. (V.30.) önkormányzati  

rendelet. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. június 25. 

 

 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

Záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. június 26. 

 

 

 

        /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 


