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A sporttevékenység feltételeinek helyi szabályozásával Ágasegyháza Község 

Önkormányzata  (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magyar Köztársaság Alkotmánya 

70/D. §-ában emberi alapjogként meghatározott rendszeres testedzéshez való jognak - a 

lehetőségeihez képest legszélesebb körű - gyakorlását kívánja előmozdítani, így   a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 55. §-ában  foglaltakra az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

1.§ 

 

(1)  A sporttevékenység, melynek fogalmát a Sporttörvény 1. § (2) bekezdése határozza 

meg, az önkormányzati feladatok ellátási rendszerében egyenrangú a többi 

önkormányzati feladattal. 

(3)  Az Önkormányzat sporttal összefüggésben felmerülő feladatait elsősorban annak 

érdekében kell megszervezni, hogy a sport értékei a lakosság minél szélesebb 

körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának 

megőrzéséhez,  javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

(4)  A sport részterületei: az óvodai és iskolai testnevelés, a verseny-, és a lakossági 

szabadidő sport. 

 

2. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed: 

a)  a helyi testnevelési és sporttevékenységben az Önkormányzat 

közigazgatási területén részt vevő természetes és jogi személyekre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, 

b) az Önkormányzat által – saját maga vagy társulásai, vállalkozásai útján – 

fenntartott és működtetett létesítményekre, 

c)  az  Önkormányzattal együttműködő sportszervezetekre, illetve 

testneveléssel, sporttal foglalkozó szervezetekre, 

d) az Önkormányzat által testnevelés, vagy  sporttal jogcímén támogatott 

szervezetekre, 

e)  a Képviselő-testületre és szerveire, valamint a Polgármesteri Hivatalra. 

 

3. § 

 

(1)  Az Önkormányzat sportfeladatait a Sporttörvény 55. §-a, a települési 

sportkoncepció és e rendelet tartalmazza részletesen. 

(2)  Az Önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és 

önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít: 

-  a tömeg- és szabadidősport lehetőségeinek biztosítására  

 

-  az egészséges életmód alakításához kötődő közösségi érdek tudatosítására, 

- a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek biztosítására 

-  a hátrányos helyzetben lévő személyek sportolásának segítésére 

-  az intézményi infrastruktúra és a meglévő  sportlétesítmények 

többfunkciós használatának biztosítására 



  

- a település természeti adottságainak hasznosítására 

-   a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására; 

-  a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének 

segítésére. 

4. § 

 

(1)  Az Önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban – a 

mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi 

szervezetek tevékenységét. 

(2)  Az Önkormányzat az általa fenntartott létesítmények használatát - a 

vagyonrendelet és  külön rendeletek szabályainak megtartásával- biztosítja.  

(3) A sporttevékenységet folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és 

rendszeres használatának feltételeit illetően közvetlenül, vagy vállalkozása útján 

megállapodást köt. 

(4)  A közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló 

létesítmények, műszaki berendezések sport célú használatát az erre vonatkozó 

külön önkormányzati rendelet, vagy megállapodás alapján biztosítja. 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, 

állagmegóvásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves 

költségvetésében biztosítja. 

(2) Az Önkormányzat ciklusprogramjának megfelelően mindenkori éves 

költségvetésében dönt a sportlétesítmények fejlesztéséről és a sporttevékenység 

támogatásáról. A fejlesztéseknél előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztési 

programokat, amelyek 

a) a 3. § (2) bekezdésben meghatározott célok megvalósulását segítik elő 

b) a multifunkcionális létesítmények fejlesztését célozzák 

c) a sportturizmust is szolgálják. 

 

6. § 

 

(1) Önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról elsősorban 

intézményei útján gondoskodik 

(2) Ha jogszabály azt nem zárja ki, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt  

sportfeladatainak ellátását gazdasági társaságnak, vagy nonprofit szervezetnek 

átadhatja, amennyiben az a feladatellátás színvonalának emelkedését és a 

költséghatékonyság fokozását szolgálja. 

 

7. § 

 

(1)  Az Önkormányzat az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi, 

tárgyi feltételek biztosításáról elsősorban az Ágasegyháza-Orgovány Oktatási 

Intézményfenntartó Társulás útján gondoskodik. 

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

település sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és 

ifjúság különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait. Az oktatási intézmények 

és a település önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetei 

együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor. 



  

(3) Az Ágasegyháza-Orgovány Oktatási Intézményfenntartó Társulás, illetve – ezen 

belül – a Széchenyi István Óvoda és Általános Iskola sportcélú feladatait az 

Intézmény Alapító Okirata és szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

 

8. § 

 

(1) Az Önkormányzat a lakosság mentális és fizikai egészségének javítása, megőrzése, 

valamint a mozgásban gazdag életmód iránti igényének felkeltése, ápolása 

érdekében szerepet vállal a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében. 

(2)  Az Önkormányzat a tömeg- és szabadidő sporttal összefüggésben felmerülő 

feladatainak ellátásáról, a szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításáról 

elsősorban a Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok fenntartása útján 

gondoskodik. 

(3) A Ágasegyháza Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, Gondozási és Sportolási 

Központ sportcélú feladatait az Intézmény Alapító Okirata és szervezeti és 

működési szabályzata tartalmazza. 

 

9. § 

 

(1)  A nők, a családok, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok 

sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását az 

Önkormányzat lehetőségei és a helyi igények szerint – elsősorban a Ágasegyháza 

Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, Gondozási és Sportolási Központ 

         működtetése útján - támogatja. 

(2)  A gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelési tevékenységet támogatásával 

segíti az Önkormányzat, különösen: 

a)  a szabadtéri és fedett sportlétesítmények fejlesztését; 

b)  játszóterek fejlesztését; 

c)  a településen működő sportszervezetekben az amatőr versenyzők 

utánpótlás nevelésének támogatását; 

d)  a természetvédelemmel, a település hagyományaival  összefüggő 

sporttevékenységek oktatását 

e)  az erdei iskola programok szervezését. 

(3) A tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának területén az 

Önkormányzat a visszatérő hagyományos sporteseményeket és rendezvényeket 

támogatja. 

 

10. § 

 

Az Önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi 

sportkapcsolatokban 

a) a testvértelepüléseivel való sportkapcsolatok kiépítésével lehetőséget 

biztosít sportrendezvényeken való szereplésre, 

b) a nemzetközi jelentőségő helyi sportesemények, tevékenységek, valamint a 

települési sportszervezetek nemzetközi sportrendezvényeken való 

részvételét támogatja. 

 

11. § 

 



  

(1) Az Önkormányzat ingatlanvagyonának sport- és szabadidős célú felhasználásra 

rendelt ingatlanjai: 

- ágasegyházi 84. hrsz.-ú ingatlanon természetben megosztva a  Sportcsarnok 

(Ágasegyháza Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, Gondozási és 

Sportolási Központ) 

- ágasegyházi 84 hrsz.-ú ingatlanon természetben megosztva a  

kézilabdapálya (a Széchenyi István Óvoda és Általános Iskola) 

-  ágasegyházi 136. hrszú ingatlanon Sporttelep (Ágasegyháza Sportegyesület)  

- ágasegyházi 85 hrsz.-ú ingatlanon Játszótér (Ágasegyháza Község 

Önkormányzata)   

- ágasegyházi 422/1.  hrsz.-ú ingatlanon szabadidős közösségi tér 

- ágasegyházi 037/16.  hrsz.-ú ingatlanon szabadidős közösségi tér 

(2) Az Önkormányzat használatában álló (más tulajdonát képező) sport- és szabadidős 

célra felhasznált ingatlanok: 

- ágasegyházi 041/33.  hrsz.-ú ingatlanon szabadidős közösségi tér 

- ágasegyházi 083/13.  hrsz.-ú ingatlanon szabadidős közösségi tér 

 

12. § 

 

Külön jogszabályban és ezen rendeletben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos 

hatásköröket a Képviselő-testület, és átruházott hatáskörben a Ágasegyháza-Orgovány 

Oktatási Intézményfenntartó társulás Társulási Tanácsa, a Polgármester, a Jegyző és a 

Képviselő-testület által létrehozott Ügyrendi Bizottság gyakorolja. 

 

13. § 

 

(1)  Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves 

pénzügyi feltételeit az Önkormányzat az intézményi költségvetésben lehetőségei 

szerint biztosítja. 

(2)  Az Önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt az 

Önkormányzat képviselő-testülete, az illetékes bizottsága az önkormányzati 

támogatásban részesülő sportszervezetek tájékoztatása alapján, a következő évi 

terveik ismeretében alakítja ki a költségvetés sporttámogatási koncepcióját. Az 

Önkormányzat a támogatott szervezetektől tájékoztatót kér – külön rendeletében 

szabályozott módon - az előző évi szakmai és gazdálkodási munkájukról. 

(3)  Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési 

rendeletében 

dönt. A támogatás forrásai a Sporttörvény alapján az állam által biztosított 

normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei. 

(4)     A sportcélú támogatások elosztását a Képviselő-testület a Ügyrendi Bizottság   

    javaslata alapján végzi. 

14. § 

 

(1)  A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet 

sportrendezvényt szervezni, a sportrendezvényért a szervező felel. 

(2)  Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben, a közterületeken és az 

önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek 

az Önkormányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van. A szervező a 

jogszabályokban foglalt engedélyek birtokában és az igénybe vett terület 

kezelőjének hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket. 



  

(3)   Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek 

megfelelően szervezhetők és megtartásukhoz a polgármesternek, vagy 

megbízottjának előzetes tulajdonosi hozzájárulása és közterület használati 

engedély szükséges. 

(4)  Az Önkormányzat tulajdonában, vagy az önkormányzati intézmények 

tulajdonában, illetve kezelésében lévő sportlétesítmények, eszközök üzemeltetője 

köteles a sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetésszerű állapotban tartani. 

 

 

15. § 

 

(1) Az Önkormányzat a település sportéletének fejlesztését elősegítő magán- és jogi 

személyeket, a sikeres sportolókat és sportszervezeteket a vonatkozó rendelet 

szerint kitüntetésben részesítheti. 

(2) A településhez kötődő országos és nemzetközi sikereket elért sportolóknak az 

intézmények, közterületek elnevezésekor méltó emléket állíthat. 

 

 

16. § 

 

Az Önkormányzati sport célú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény 

előírásai és az önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni; a 

törvényi előírások, vagy a vállalt kötelezettségeik megszegése a támogatások 

megvonásával, illetve az önkormányzattal kötött szerződések felmondásával járhat. A 

megállapodások megkötésére külön rendelet előírásai alapján kerül sor. 

 

17. § 

 

(1)  Az ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2)     Ezen rendelet 2010. június 30. napján lép hatályba.  
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