
Kalocsa Város Önkormányzatának 

15/2009. (IV. 24.) számú rendelete  

a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról 

 

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „2004. évi I. törvény a sportról” által az 

55 §-ban adott felhatalmazás alapján a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról a következő 

rendeletet alkotja. 

 

A rendelet célja 

 

1.§. 

 

A rendelet célja: 

 

1./ a helyi társadalom és a helyi sportélet sajátosságait figyelembe véve meghatározza a város 

feladatait, törekvéseit. 

 

2./ szabályozza a városi sporttevékenységek feltétel rendszerét 

 

3./ meghatározza a sporttevékenység finanszírozásának alapelveit. 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§. 

 

A rendelet hatálya kiterjed Kalocsa Város területén működő intézményekre, vállalkozásokra, 

szervezetekre, civil szerveződésekre és magánszemélyekre amelyek, illetve akik 

sportfeladatot látnak el, vagy a város területén, mint külső szervezők sporteseményt 

rendeznek. 

 

 

Az önkormányzat célkitűzései a sportélet területén 

 

3.§. 
 

1. Kalocsa Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a város sportéletét Kalocsa 

kultúrájának szerves részeként kezeli, így biztosítja polgárai számára, hogy a sporthoz 

való jogaik érvényesítése céljából közösségeket hozzanak létre és azokat 

működtessék. Intézményeiben található tárgyi és technikai feltételeivel, valamint 

szakalkalmazottai és technikai munkatársai közreműködésével biztosítja azokat az 

alapvető feltételeket, mellyel a sportközösségek tagjai és a város polgárai 

öntevékenyen fejleszthetik készségeiket és gyarapíthatják sportbeli jártasságukat, 

ismereteiket. 

 

2. Az önkormányzat kiemelt céljának tekinti a hivatalosan bejegyzett és működő 

sportegyesületek, sportszervezetek működésének támogatását. 

 

3. A város sportéletének bemutatását célzó, hagyományosan működő és a város 

sporthírnevét öregbítő, a lokálpatriotizmus erősítését szolgáló sportrendezvényeket a 

város önkormányzata kiemelten támogatja, megvalósítását saját céljaként kezeli. 
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4. A helyi lakosság élet és munkaképességének növelése érdekében az önkormányzat el 

kívánja érni azt, hogy a rendszeres mozgást végző polgárok száma fokozatosan 

növekedjék és ebben a munkában kiemelten, támaszkodik a sportegyesületek, 

sportszervezetek állandó és folyamatos segítségére. 

 

5. Az önkormányzat kiemelt céljának tekinti a fogyatékkal élők helyzetének javítását, 

így a sportélettel való kapcsolatuk javítását is.  

 

6. Az önkormányzat a sportélet fejlődése egyik alappillérének tekinti a folyamatosságot 

így a sportegyesületek életének állandó figyelemmel kisérését. Célja, hogy a városba 

jelenleg működő sportágak sokszínűsége megmaradjon, hogy  legyen választási 

lehetősége polgárainak mozgáskultúrájuk fejlesztéséhez és egészségük megőrzéséhez. 

 

7. Az önkormányzat célja, hogy a város sporteseményei, eredményei szélesebb 

nyilvánosságot kapjanak, és naprakész tájékoztatás valósuljon meg ezen a téren.  

 

 

A város sportfeladatainak meghatározása 

 

4.§. 

 

A város képviselő-testülete céljainak megvalósítására a következő feladatokat határozza meg. 

 

1. Hivatalosan bejegyzett egyesületeken, szervezeteken keresztül támogatja a verseny és 

a szabadidősportot a városban. A támogatás módját – érintett egyesületek, szervezetek 

képviselőinek véleményét kikérve – a képviselő-testület illetékes Bizottsága (jelenleg: 

MOISB) határozza meg. 

 

A támogatás alapelvei: 

 

a./ Támogatásra az a sportegyesület, szervezet jogosult amely bejegyzését követően 

legalább egy évig önállóan működött. 

 

b./ A városi összes támogatás mértéke nominálisan lehetőleg ne legyen kevesebb, mint 

az előző évi volt. 

 

c./ A támogatásokat az alábbi kategóriákba kell sorolni. 

 

     - labdarúgás 

     - csapatsportágak 

     - egyéni sportágak 

     - technikai sportágak 

     - szabadidősportok 

 

d./ A kategóriákon belül évente elfogadott pontrendszer szabályozza a támogatás 

mértékét. 
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2./ a. A város intézményeinek sportlétesítményeit és sporttevékenységet kiszolgáló 

létesítményeit az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az 1. pontban támogatásra 

jogosultak számára, ha az igénybevételt előzetesen egyeztették az üzemeltetővel. 

 

2./b. A város által üzemeltetett sportlétesítményeket – előzetes egyeztetés alapján – 

térítésmentesen, illetve kedvezményesen vehetik igénybe a Magyarországot képviselő 

nemzeti válogatottak hivatalos rendezvényük, mérkőzések megtartásához. 

 

3./ Kalocsa Város Önkormányzata kiemelten kezeli az egyesületek, sportszervezetek által 

szervezett nemzetközi és országos rendezvényeket és a mindenkori költségvetés biztosít 

hozzájárulást ehhez. 

 

4./ Kalocsa Város Önkormányzata elismeri a város sportéletét támogató vállalkozásokat, 

ennek kifejezésére megalapítja a „Kalocsai Sport Támogatója” díjat, amit évente – a 

sportegyesületek javaslata alapján – testületi döntéssel ítél oda. 

 

5./ Kalocsa Város önkormányzata fontos feladatának tartja a létesítményhelyzet javítását, 

fokozatos fejlesztését.  

Ennek érdekében a következőkről határoz: 

 

        a./ Kötelezi az üzemeltetőket a folyamatos – előre egyeztetett – pályázatokra történő     

            jelentkezésre. 

 

        b./ Vállalja, hogy 2011-ig folyamatos munkával akadálymentesít minden városi                              

             tulajdonba lévő létesítményt, hogy azt a fogyatékkal élők és tudják használni. 

 

6./ Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladatának tekinti a város sportélete 

fejlődésének figyelemmel kisérését, ezért 4 évente értékeli azt és meghatározza az 

elkövetkező 4 évre a fejlesztés irányait. 

 

7./ Kalocsa Város Önkormányzatának céljai közt szereplő folyamatosság biztosítása 

érdekében támogatja a városi diáksport élet működését, létesítményeit diáksport célokra 

térítésmentesen vehetik igénybe a város diákjai. 

A sportegyesületek utánpótlás-nevelő munkájának segítése érdekében a 4.§. 1.bek. d. 

pontjában külön kategóriát tart fenn az utánpótlás számára. 

 

8./ Kalocsa Város Önkormányzata lehetővé teszi a kalocsai sportegyesületek, 

sportszervezetek számára, hogy a város honlapján térítésmentesen tegyék közzé 

sporteseményeiket, rendezvényeiket, az egyesületi életről a sportról szóló információikat. 

 

 

Az önkormányzat sportfeladatai ellátásának szervezeti keretei 

 

 

5.§. 

 

1./ Kalocsa Város Önkormányzata a 2004. évi I.tv. 55.§. c. pontja értelmében részben önálló 

költségvetési szervként, Sportfelügyelőséget működtet. 
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2./ A Sportfelügyelőség feladatait, tevékenységi körét az intézmény alapító okirata 

tartalmazza. 

 

3./ A városban folyó sporttevékenységek meghatározó szinterei a Sportfelügyelőség által 

üzemeltetett sportlétesítmények. (Városi Sporttelep, Városi Sportcsarnok, Hunyadi 

Sporttelep) 

 

 

A sportfeladatok ellátásának finanszírozása 

 

6.§. 

 

1./ A sportot szolgáló és működését lehetővé tevő pénzügyi feltételek megteremtésének 

forrásai. 

 

- Helyi önkormányzati támogatás 

- Központi költségvetési hozzájárulás 

- Pályázati lehetőségek 

- Támogatók felajánlásai 

- A létesítmények működési és vállalkozási tevékenységből származó bevételei 

- A sporttevékenységben résztvevők saját befizetései 

 

2./ A városban a sporttal összefüggő alapfeladatokat az Önkormányzat fenntartásában 

működő Sportfelügyelőség látja el, amely feladatait a Képviselő-testület által meghatározott 

költségvetésből látja el. 

 

3./ Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az éves költségvetésben határozza meg 

a tárgyévi sportcélokra fordítható összes támogatás összegét, amellyel a támogatottak köre 

tárgyév dec. 15-ig köteles elszámolni. Az elszámolás a következő évi támogatás odaítélésének 

minimális feltétele. 

 

Hatálybelépés 

 

7.§. 

 

Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, közzétételéről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Kalocsa, 2009. április 16.  

 

 

(Török Gusztáv Andor)       (Dr. Bálint József) 

     polgármester        címzetes főjegyző 

 

 


