
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
(a 15/2022.(X.27.) önkormányzati rendelettel módosítva) 

 
Kalocsa Város Önkormányzatának 
15/2009. (IV. 24.) számú rendelete  

a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról 
 
Kalocsa Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
55. § (6) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. 
cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában,  valamint  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontban meghatározott feladatkörében 
eljárva a helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról a következ  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 m köd  intézményekre, vállalkozásokra, 
szervezetekre, civil szervez désekre és magánszemélyekre amelyek, illetve akik 
sportfeladatot látnak el, vagy a város területén, mint küls  szervez k sporteseményt 
rendeznek. 

 
Az önkormányzat célkit zései 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 m ködtessék. 
Intézményeiben található tárgyi és technikai feltételeivel, valamint szakalkalmazottai és 
technikai munkatársai közrem ködésével biztosítja azokat az alapvet  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 m köd  

sportegyesületek, sportszervezetek m ködésének támogatását. 



 
3) A város sportéletének bemutatását célzó, hagyományosan m köd  és a város 

sporthírnevét öregbít , a lokálpatriotizmus er sítését szolgáló sportrendezvényeket a 
város önkormányzata kiemelten támogatja, megvalósítását saját céljaként kezeli. 

 
4) A helyi lakosság élet és munkaképességének növelése érdekében az önkormányzat el 

kívánja érni azt, hogy a rendszeres mozgást végz  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 él k helyzetének javítását, így a 

sportélettel való kapcsolatuk javítását is.  
 
6) Az önkormányzat a sportélet fejl dése egyik alappillérének tekinti a folyamatosságot, így 

a sportegyesületek életének állandó figyelemmel kisérését. Célja, hogy a városban 
jelenleg m köd  sportágak sokszín sége megmaradjon, hogy legyen választási lehet sége 
polgárainak mozgáskultúrájuk fejlesztéséhez és egészségük meg rzéséhez. 

 
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.§.1 
 
1) A város képvisel -testülete céljainak megvalósítására a következ  feladatokat határozza 

meg. 

2) Hivatalosan bejegyzett egyesületeken, szervezeteken keresztül támogatja a verseny- és a 
szabadid sportot a városban. A támogatás módját – érintett egyesületek, szervezetek 
képvisel inek véleményét kikérve –  képvisel -testület illetékes Bizottsága határozza 
meg. 

3) A támogatás alapelvei: 
a) Támogatásra az a kalocsai székhely  sportegyesület, szervezet jogosult, amely 

bejegyzését követ en legalább egy évig önállóan m ködött. 
b)  Évente elfogadott pontrendszer szabályozza a támogatás mértékét. 
c) A város intézményeinek sportlétesítményeit és sporttevékenységet kiszolgáló 

létesítményeit az önkormányzat az üzemeltetési költségek (víz, villany, f tési díj) 
önköltségének megfizetése mellett biztosítja a 4.§ (3) bekezdés a.) pontban 
támogatásra jogosultak számára, ha az igénybevételt el zetesen egyeztették az 
üzemeltet vel. 

d) Kalocsa Város Önkormányzata kiemelten kezeli az egyesületek, sportszervezetek 
által szervezett nemzetközi és országos rendezvényeket, a mindenkori költségvetés 
biztosít hozzájárulást ehhez. 

e) Kalocsa Város Önkormányzata fontos feladatának tartja a létesítményhelyzet 
javítását, fokozatos fejlesztését. 

                                                
1 Módosította a 15/2022. (X.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. december 1-t l. 



f) Amennyiben a sportszervezet sport célra használt önkormányzati tulajdonban lév  
ingatlanon fejlesztést, beruházást végez, abban az esetben el zetes megállapodást 
köthet az adott létesítmény kedvezményes használatára. 

4) Ennek érdekében a következ kr l határoz: 
a) Kötelezi az üzemeltet ket a folyamatos – el re egyeztetett – pályázatokra történ  

jelentkezésre. 
b) Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete feladatának tekinti a város 

sportélete fejl désének figyelemmel kísérését, ezért 4 évente értékeli azt, és 
meghatározza az elkövetkez  4 évre a fejlesztés irányait. 

c) Kalocsa Város Önkormányzatának céljai közt szerepl  folyamatosság biztosítása 
érdekében támogatja a városi diáksport élet m ködését, létesítményeit diáksport 
célokra térítésmentesen vehetik igénybe a város diákjai. 

d) Kalocsa Város Önkormányzata lehet vé teszi a kalocsai sportegyesületek, 
sportszervezetek számára, hogy a város honlapján térítésmentesen tegyék közzé 
sporteseményeiket, rendezvényeiket, az egyesületi életr l a sportról szóló 
információikat. 

 
Az önkormányzat sportfeladatai ellátásának szervezeti keretei 

 
5.§.2 

 
A sportfeladatok ellátásának finanszírozása 

 
6.§. 

 
1) A sportot szolgáló és m ködését lehet vé tev  pénzügyi feltételek megteremtésének 

forrásai. 
 

- Helyi önkormányzati támogatás 
- Központi költségvetési hozzájárulás 
- Pályázati lehet ségek 
- Támogatók felajánlásai 
- A létesítmények m ködési és vállalkozási tevékenységb l származó bevételei 
- A sporttevékenységben résztvev k saját befizetései 

 
2) A városban a sporttal összefügg  alapfeladatokat az Önkormányzat fenntartásában 

köd  Sportfelügyel ség látja el, amely feladatait a Képvisel -testület által 
meghatározott költségvetésb l látja el. 

 
3) Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -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 következ  évi támogatás 
odaítélésének minimális feltétele. 

 
Hatályba lépés 

 
7.§. 
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