
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő testületének 

7/2013. (V.01.) önkormányzati rendelete a sportról 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő testülete elismerve a sport kiemelkedő 

szerepét a lakosság testi-lelki egészségmegőrzésében, Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk 

(1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdésének, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX.tv.13.§ (1) bekezdés 15.pontja és a sportról szóló többször módosított 

2004. évi I. törvény 55 § (6) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

 (1) A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően meghatározza az önkormányzat 

sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, ezen belül az önkormányzat helyi 

sportfejlesztési koncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, továbbá a sport 

támogatására rendelt központi költségvetési, valamint önkormányzati támogatások évenkénti 

elosztásának és felhasználásának egységes alapelvek szerinti szabályait. 

(2) A sportélethez kötődő önkormányzati célok: 

a) a település sport értékei megőrzése, ezen értékek fejlesztése és közkinccsé tétele, 

b) a lakosság egészségi állapotának fenntartása, javítása a sport által, 

b) a lakosság szabadidősport, közösségi és képességfejlesztő törekvéseinek szolgálata, 

támogatása.  

(3) A képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását közérdeknek, a 

sportolási tevékenységek támogatását közcélnak tartja.  

 

2. §. 

 

A jelen rendelet hatálya kiterjed Piliscsév község közigazgatási területén élő 

magánszemélyekre, valamint azon szervezetekre és intézményekre, amelyek e rendeletben 

szabályozott feladatokat ellátják, azokban részt vesznek, továbbá azokra a magánszemélyekre 

és civil szervezetekre, akik a település rendezvényein részt vesznek. 

 

3. § 
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 (1) A sporthoz való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok, nemre, korra, 

vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi származásra való tekintet nélkül 

mindenkit megilletnek. Az önkormányzat a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek 

szabályozása során arra törekszik, hogy a Magyarország Alaptörvénye XX. cikkében 

alapjogként rögzített a sport által elérhető rendszeres testi, lelki egészséget minél szélesebb 

körben biztosítsa az állampolgárok számára. 

 

(2) A település minden polgárának és közösségének joga, hogy  

a) megismerje a sportolási lehetőségeket, a szükséges ismereteket megszerezze, 

b) igénybe vegye az önkormányzati, vagy egyéb közösségi fenntartású 

sportlétesítmények - megállapodásokban szereplő szolgáltatásait,  

c) gyarapítsa készségét, egyéni és közösségi, sportolási céljainak megvalósítása 

érdekében a helyi sportegyesülettől, önkormányzati intézményektől, szakmai, 

szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

(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 fejlesztéséhez, javításához, továbbá a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez. 

(4) Az önkormányzat a helyi sportfeladatok ellátásában az intézmények, a civil közösségek, 

szervezetek, a magánszemélyek, valamint a gazdasági vállalkozók közreműködését is igénybe 

veszi.  

4. §. 

 

(1)Az Önkormányzat sportfeladatait a civil szervezetekkel, az intézményekkel és a 

polgárokkal egyeztetve határozza meg és azt a települési sportkoncepcióban összefoglalja. 

a) Az Önkormányzat a települési sportkoncepció megvalósítása és önkormányzati 

ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít: 

aa)  a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására; 

ab) diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására; 

ac) a meglévő sportlétesítmények állagának megóvására, azok többfunkciós 

használatának biztosítására; 

ad) a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének 

segítésére; 

ae) a lehetőségekhez képest új sportágak beindításának ösztönzésére, 
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af) az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény felkeltésére, és az azzal 

kapcsolatos felvilágosító tevékenységre 

ag) a helyi szabadidősport, a gyermek és ifjúsági sport feltételeknek javítására 

ah) a tömeges részvétellel zajló sporttevékenységek lebonyolításának 

támogatására. 

(2) Az önkormányzat a tulajdonában álló sportlétesítményeket fenntartja, működteti. 

a) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, 

állagmegóvásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet lehetőségeihez mérten 

éves költségvetésében biztosítja.  

b) Az önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmények használatát biztosítja a 

vagyonrendelet speciális szabályai szerint. A sportegyesületekkel, a 

sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres 

használatának feltételeit illetően megállapodásokat köt. 

c) A közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló 

létesítmények, műszaki berendezések sport célú használatát biztosítja az erre 

vonatkozó külön önkormányzati rendelet alapján. 

(3) Biztosítja az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket. 

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

települési sport utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és ifjúság 

különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait. 

4) Az oktatási intézmények és a település önkormányzat, a sport terén tevékenységet folytató 

egyéb szervezetek együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor. 

 

5. §  

 

E rendelet 2013. május 1-én lép hatályba.  

 

 

 

  Kosztkáné Rokolya Bernadett.   Baumstark Tiborné  

   polgármester           jegyző 

         

 

 

A rendelet kihirdetve: 2013. május 1-én. 

 

         Baumstark Tiborné 

                 jegyző 

 


