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Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

a települési sportról 
 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el. 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 
(1) Albertirsa Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását 
közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja. A sportolást, olyan értékhordozó 
közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi 
lehetőségei függvényében a fokozott önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában 
résztvevő intézmények, színterek és szervezetek támogatását.  
 
(2) Az önkormányzat – lehetőségei szerint – feladatának tekinti: 
 a) a fiatalok számára az alapvető sportolási képességek megszerzéséhez a köznevelési 
intézményekben a gyermekek szervezett formában való rendszeres testedzéséhez, 
sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását,  
b) a lakosság széles rétegei számára a sportolási és rekreációs lehetőségek hozzáférhetővé és vonzóvá 
tételét,  
c) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra megteremtésének 
elősegítését, a már meglévő létesítmények fenntartását és fejlesztését, 
 d) a prioritásokhoz, tradíciókhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás megvalósítását.  

A rendelet célja 
 

2. § 
 

A rendelet célja, hogy az önkormányzat:  
a) középtávú sportkoncepció alapján a helyi társadalom sport iránti igényeinek figyelembevételével, a 
helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján egységes alapelvek szerint határozza meg az 
általa támogatott sporttevékenységek körét, ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és 
finanszírozási alapelveket.  
b) meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatait.  
 

A rendelet hatálya 
 

3. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed:  
a) a helyi sporttevékenység megvalósításában részt vevő állampolgárokra,  
b) az oktatási és nevelési intézményekre,   
c) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekre, azok üzemeltetőjére, 
d) az önkormányzat által támogatott sportszervezetekre. 
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Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 
 

4. § 
 

(1) Albertirsa Város Önkormányzata illetékességi területén a városi sporttevékenység támogatása.  
 (2) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai a Képviselő-testület és a Kulturális Bizottság (a 
továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartoznak. 
 (3) Az Önkormányzat a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az alábbi feladatokat tűzi ki: 
a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő sportkoncepció  megvalósítása; 
b) a felnőttek szabadidősportjának, a gyermek és ifjúsági sport helyi feltételeinek javítása, fejlesztése; 
c) a verseny és szabadidősport támogatása; 
d) a sporttal foglalkozó városi, megyei és országos szervezetekkel való együttműködés; 
e) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése, anyagi forrásai függvényében 
azok fejlesztése; 
f) a szabadidősport feltételeinek fejlesztése; 
g) sportrendezvények szervezése, sportrendezvények szervezésének támogatása; 
e) a város adottságainak megfelelő részvétellel a nemzetközi sportkapcsolatokban. 

 
Az önkormányzat sportfeladata ellátásának szervezeti keretei 

 
5. § 

 
(1) Az önkormányzat a 4. § (3) bekezdésében meghatározott feladatait intézményein, gazdasági 
társaságain, gazdasági társaságokon, valamint sportszervezeteken, sportági szakszövetségeken – 
esetenként együttműködési megállapodásokon – keresztül látja el. 
 (2) Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni:  
 a) intézményeivel, 
 b) sportszervezetekkel, 
 c) sportági szakszövetségekkel,  
 d) sportfeladatot is ellátó civil szervezetekkel,  
 e) egyházakkal, 
 f) nemzetiségi önkormányzatokkal.  
(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a város sportfeladatainak teljesítése 
érdekében az önkormányzat megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot létesíthet.  
(4) A (3) bekezdésben meghatározott sportmegállapodás megkötéséről a képviselő-testület dönt.  

Sporttevékenység finanszírozása 

6. § 

(1) A önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg, a sporttal kapcsolatos feladatokra 
fordítható anyagi keretet. A sportra fordítandó összeg tartalmazza a sportcélú támogatásokat, 
valamint a sportlétesítmények működtetésének költségeit. 
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 (2) Az önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és  használatában 
lévő sportlétesítmények fenntartásának, működésének pénzügyi fedezetét.  
(3) A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet.  
 
 
 

A sport területén végzett kiemelkedő tevékenységek elismerése 

7. § 

(1) Az Önkormányzat elismeri a város sportja érdekében kiemelkedő eredménnyel tevékenykedő 
sportolók és sportvezetők tevékenységét, és az e tárgyban megalkotott, (2) bekezdésben 
meghatározott elismerésben részesíti. 
(2) Az „ Albertirsa Város Sportjáért” és az „ Év sportolója” emlékplakett alapításáról külön 
önkormányzati rendelet rendelkezik.  
 

Záró rendelkezések 

8. § 
 

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési sportról szóló 11/2011. (IV.01.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszti.  
 
 
 
               Fazekas László s. k.                                                       Kovács Zoltánné dr. s. k. 
                polgármester                                                                          jegyző 
 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja: 2018. november 30. 
 
 
Kovács Zoltánné dr. s. k. 
jegyző 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


