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ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. március 8-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 

sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2014. (IV.29) önkormányzati rendeletének módosítására  

 
Előterjesztő:   Kállay Gáborné alpolgármester  
 
Készítette:   Szilágyi Imre Humánszolgáltatási Iroda, irodavezető  
 
Előzetesen tárgyalja:      Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2018. március 7. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet x  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített x többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A sport különböző területeinek /versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a 

szabadidősport/ hatásait elemezve megállapítható, hogy a sport jelentősége társadalmi és gazdasági 

szempontból is meghatározó egy város, egy kerület életében. A nevelő hatás mellett meghatározó 

jelentőségű a napjainkban egyre fontosabbá váló egészség-megőrzési funkciója. A testkultúra az 

egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a megelőzés és a rekreáció fontos eszköze. Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés, a 

sport, a szabadidős tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a 

közigazgatási területén lakó állampolgárok jogait Magyarország Alaptörvénye, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) alapján. A Sport tv. 55. § (6) bekezdése alapján a 

tízezernél több lakosú helyi önkormányzatoknak helyi sportrendeletet kell alkotniuk. 
 

Fenti tényezők figyelembe vételével alkotta meg Önkormányzatunk a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IV.29) önkormányzati rendeletét a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi 

sporttevékenység támogatásáról (a továbbiakban: Sport rendelet). 

A kerületi sportélet arculatát a fent említett rendelet mellett alapvetően meghatározta a 2013. évben 

elfogadott Sportfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: Koncepció) a 2014-2018. közötti időszakra 

vonatkozóan. (Jóváhagyta: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 302/2013. (XII.12.) számú határozata). 
 

Jelen előterjesztésben a Sport rendelet módosítására teszek javaslatot. A Sport rendelet elfogadása óta a 

kerületi intézmények és a hozzá tartozó sportlétesítmények működtetésében változások történtek. A 

Sport rendeletben pontosítani szükséges, hogy milyen bejegyzésű sportszervezetek adhatnak be 

pályázatot. 
 

 A Sport rendelet 2. §-át javaslom az alábbira módosítani: 

(1) A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően fogalmazza meg az Önkormányzat 

sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, valamint biztosítsa a Sportfejlesztési 

Koncepcióban foglaltak megvalósításához szükséges feltételrendszert, és az Önkormányzat 

költségvetéséből a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának rendszerét. 

(2) Az Önkormányzat lehetővé kívánja tenni, hogy a testnevelés és a sport valamennyi hasznos 

funkciója érvényesülhessen Ferencvárosban, különösen az egészségmegőrzés, a mozgáskultúra 

fejlesztése, a közösségi magatartás kialakítása, a szabadidő kulturált eltöltése, a szórakozás és 

szórakoztatás. 

Indoklás:  

A Rendelet 2.§-a pontosítás céljából módosul. A Rendeletben megfogalmazott célokon túlmenően 

további részleteket a Sportfejlesztési Koncepció tartalmaz. 

 

 A Sport rendelet 3. § (1) bekezdés a), b) pontjait javaslom az alábbiakra módosítani, továbbá 

elhagyásra javaslom az (1) bekezdés jelölését: 

a) a helyi sportszervezetekre, magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel a sportfeladatok 

ellátásáról, vagy támogatásáról az Önkormányzat megállapodást köt; 

b) nevelési-oktatási intézményekre, önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekre; 

Indoklás:  

A civil szervezetek megnevezése pontatlan, az iskolai sportkörök a Belső-Pesti Tankerületi Központhoz 

(továbbiakban: Tankerületi Központ) tartoznak. 

Az (1) bekezdés jelölése több bekezdés hiányában szükségtelen. 

 



 A Sport rendelet 4. §- át javaslom az alábbira módosítani, továbbá elhagyásra javaslom az (1) 

bekezdés jelölését: 

A kötelező települési önkormányzati feladatok ellátása mellett az Önkormányzat a Sportfejlesztési 

Koncepciójának meghatározása, megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít: 

a) az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésére, fejlesztésére; 

b) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésére, a napi mozgást biztosító játszóterek, közparkok 

kialakítására, biztosítására; 

c) a gyermek-, ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés, tömegsport rendezvényeinek segítésére, 

támogatására; 

d) sportszervezetek ösztönzésére, támogatására; 

e) a lakosság minden rétegének sportolásra történő ösztönzésére; 

f) az egészséges, mozgás-gazdag életmód iránti állampolgári igény felkeltésére, az 

egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálására, továbbá a 

szabadidősport helyi feltételeinek javítására; 

g) lehetőségeihez mérten a fogyatékosak sportjának támogatására; 

h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítésére; 

i) a szabadidő sport célú eltöltéséhez a feltételek biztosítására; 

j) a Nyitott tornaterem és a Sport a szabadban programsorozatokra. 

Indoklás:  

Szükséges a sport területén közreműködő felek megnevezésének pontosítása.  

Az (1) bekezdés jelölése több bekezdés hiányában szükségtelen. 

 

 A Sport rendelet 5. §-ának (2) bekezdés c) pontját javaslom az alábbiakra módosítani: 

(2) c) sportszervezeteket támogathat, együttműködhet velük; 

Indoklás:  

A Sport rendelet elfogadása óta a Ferencvárosi Sportbizottság már nem működik. 

 

 A Sport rendelet 6. §-át javaslom az alábbiakra módosítani: 

Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott feladatai végrehajtásába bevonhatja a közigazgatási 

területén működő önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású sportlétesítményeket, 

intézményeket, sportszervezeteket, magánszemélyeket. 

Indoklás:  

Az oktatási intézmények fenntartását és működtetését a Tankerületi Központ végzi. 

 

 A Sport rendelet 8. §-ának (1), (3), (7) bekezdéseit és (8)bekezdés b) pontját  javaslom az alábbira 

módosítani: 

(1) Az Önkormányzat az általa fenntartott intézmények, valamint a programjaikat, rendezvényeiket 

a IX. kerület lakosainak javára megvalósító szervezetek, magánszemélyek részére a tárgyévi 

költségvetésében pályázati alapot különít el. A pályázati feltételekről, továbbá a benyújtott 

pályázatokról a mindenkori szakbizottság dönt. 

(3) A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtására vonatkozó határidő leteltét követő 30 napon 

belül a mindenkori szakbizottság dönt, az alapítványok által benyújtott pályázatok kivételével. 

Az alapítványok által benyújtott pályázatokat – a mindenkori szakbizottság előzetes 

véleményezését követően – a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat eredményéről hirdetményt 

kell közzétenni.  

(7)  A támogatás összegének felhasználásáról a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott 

módon köteles pénzügyileg elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készíteni a mindenkori 

szakbizottság – alapítványok esetében Képviselő-testület – részére. 

(8) b) a támogatott a támogatással nem tud elszámolni, illetve a szakmai beszámolóját a mindenkori 

szakbizottság – alapítványok esetében Képviselő-testület – nem fogadta el; 

Indoklás:  

A pályázók körének, elszámolás rendjének pontosítása szükséges.  

 

 A Sport rendelet 9. §-ának (5), (6) bekezdéseit és (8)bekezdés a) pontját javaslom az alábbira 

módosítani: 

(5) A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtására vonatkozó határidő leteltét követő 30 napon 

belül a mindenkori szakbizottság – alapítványok esetében Képviselő-testület – dönt. A Sport 

Alap pályázat eredményéről hirdetményt kell közzétenni. 

(6) A támogatás összege adott évre eső részének felhasználásáról a támogatott a támogatási 

szerződésben meghatározott módon, az adott évet követő év január 31. napjáig köteles 

elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készít a mindenkori szakbizottság – alapítványok 

esetében Képviselő-testület – részére. 



(8) a) támogatott a támogatással nem tud elszámolni, illetve a szakmai beszámolóját a mindenkori 

szakbizottság – alapítványok esetében Képviselő-testület – nem fogadta el; 

Indoklás: 

Az alapítványi támogatásokról a mindenkori Képviselő-testület dönt, mely beépítésre került a 

Rendeletbe. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglalt javaslatok 

figyelembevételével módosítsa a 11/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendeletét. 

 

Budapest, 2018. március 2. 

               Kállay Gáborné s.k. 

  alpolgármester 

 

 

 

Mellékletek:   

1. számú melléklet: a 11/2014. (IV.29). Rendelet módosítása 

2. számú melléklet: a rendelet indokolása 

3. számú melléklet: hatásvizsgálati lap 

4. számú melléklet: két hasábos táblázat  

 

  



 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi 

sporttevékenység támogatásáról szóló 11/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…./2018. (…..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2018. március 8. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

megalkotja az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 11/2014. 

(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2018. (…..) önkormányzati rendeletet. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 dr. Dombóvári Csaba jegyző a kifüggesztésért 

 

 

  



1. számú melléklet 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének  

…../2018. (……) önkormányzati rendelete  

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi 

sporttevékenység támogatásáról szóló 11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 

2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról 

szóló 11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi 

sporttevékenység támogatásáról szóló 11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„(1) A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően fogalmazza meg az Önkormányzat 

sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, valamint biztosítsa a Sportfejlesztési 

Koncepcióban foglaltak megvalósításához szükséges feltételrendszert, és az Önkormányzat 

költségvetéséből a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának rendszerét. 

(2) Az Önkormányzat lehetővé kívánja tenni, hogy a testnevelés és a sport valamennyi hasznos 

funkciója érvényesülhessen Ferencvárosban, különösen az egészségmegőrzés, a mozgáskultúra 

fejlesztése, a közösségi magatartás kialakítása, a szabadidő kulturált eltöltése, a szórakozás és 

szórakoztatás.” 

2.§ 

A Rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:  

„A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén kötelezően ellátandó és önként  

vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására, továbbá 

a) a helyi sportszervezetekre, magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel a sportfeladatok  

ellátásáról, vagy támogatásáról az Önkormányzat megállapodást köt; 

b) nevelési-oktatási intézményekre, önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekre; 

c) a nem kerületi székhelyű, de programjaikat, rendezvényeiket a IX. kerület lakosainak javára 

megvalósító szervezetekre; 

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

 

 

3.§ 

A Rendelet 4. §-a  az alábbiak szerint módosul:  

„A kötelező települési önkormányzati feladatok ellátása mellett az Önkormányzat a Sportfejlesztési 

Koncepciójának meghatározása, megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít: 

a) az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésére, fejlesztésére; 

b) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésére, a napi mozgást biztosító játszóterek, közparkok 

kialakítására, biztosítására; 

c) a gyermek-, ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés, tömegsport rendezvényeinek segítésére, 

támogatására; 

d) sportszervezetek ösztönzésére, támogatására; 

e) a lakosság minden rétegének sportolásra történő ösztönzésére; 

f) az egészséges, mozgás-gazdag életmód iránti állampolgári igény felkeltésére, az egészségmegőrzés 

fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálására, továbbá a szabadidősport helyi 

feltételeinek javítására; 

g) lehetőségeihez mérten a fogyatékosak sportjának támogatására; 

h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítésére; 

i) a szabadidő sport célú eltöltéséhez, a feltételek biztosítására; 

j) a Nyitott tornaterem és a Sport a szabadban programsorozatokra.” 

 

4.§ 

A Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:  

„(2)c) sportszervezeteket támogathat, együttműködhet velük;” 

 

5.§ 



A Rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott feladatai végrehajtásába bevonhatja a közigazgatási 

területén működő önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású sportlétesítményeket, 

intézményeket, sportszervezeteket, magánszemélyeket.” 

 

6.§ 

A Rendelet 8. § (1), (3),(7) bekezdése és (8) bekezdés b)pontja az alábbiak szerint módosul:  

„(1) Az Önkormányzat az általa fenntartott intézmények, valamint a programjaikat, rendezvényeiket 

a IX. kerület lakosainak javára megvalósító szervezetek, magánszemélyek részére a tárgyévi 

költségvetésében pályázati alapot különít el. A pályázati feltételekről, továbbá a benyújtott 

pályázatokról a mindenkori szakbizottság dönt. 

(3) A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtására vonatkozó határidő leteltét követő 30 napon 

belül a mindenkori szakbizottság dönt, az alapítványok által benyújtott pályázatok kivételével. 

Az alapítványok által benyújtott pályázatokat - a mindenkori szakbizottság előzetes 

véleményezését követően - a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat eredményéről hirdetményt 

kell közzétenni.   

(7)  A támogatás összegének felhasználásáról a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott 

módon köteles pénzügyileg elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készíteni a mindenkori 

szakbizottság – alapítványok esetében Képviselő-testület – részére. 

(8) b) a támogatott a támogatással nem tud elszámolni, illetve a szakmai beszámolóját a mindenkori 

szakbizottság – alapítványok esetében Képviselő-testület – nem fogadta el;” 

 

7.§ 

A Rendelet 9. § (5), (6) bekezdése és (8) bekezdés a) pontja bekezdések az alábbiak szerint módosul: 

„(5) A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtására vonatkozó határidő leteltét követő 30 napon 

belül a mindenkori szakbizottság – alapítványok esetében Képviselő-testület – dönt. A Sport 

Alap pályázat eredményéről hirdetményt kell közzétenni. 

(6) A támogatás összege adott évre eső részének felhasználásáról a támogatott a támogatási 

szerződésben meghatározott módon, az adott évet követő év január 31. napjáig köteles 

elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készít a mindenkori szakbizottság – alapítványok 

esetében Képviselő-testület – részére. 

(8) a) támogatott a támogatással nem tud elszámolni illetve a szakmai beszámolóját a mindenkori 

szakbizottság – alapítványok esetében Képviselő-testület – nem fogadta el;” 

 

8.§ 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

Budapest, 2018. március …. 

 

 

 

  dr. Bácskai János    dr. Dombóvári Csaba 

     polgármester              jegyző 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. számú melléklet  

Általános indoklás 

 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi 

sporttevékenység támogatásáról szóló Budapest 11/2014. (IV.29) önkormányzati rendeletének 

módosításával pontosabbá válnak a kerület sporttal kapcsolatos feladatai és kötelezettségei, valamint a 

sport támogatására rendelt összegek felhasználásának rendszere 

 

A rendelet módosítás részletes indokolása  

 

 
1.§ -hoz 

A Rendelet 2.§-a pontosítás céljából módosul. A Rendeletben megfogalmazott célokon túlmenően 

további részleteket a Sportfejlesztési Koncepció tartalmaz. 

 

2.§-hoz 

A Rendelet 3.§-ának módosításának oka: civil szervezetek megnevezése pontatlan, az iskolai sportkörök 

a Belső-Pesti Tankerületi Központhoz kerültek. 

Az (1) bekezdés jelölése több bekezdés hiányában szükségtelen. 

 

3.§-hoz 

A Rendelet 4.§ módosításának oka, a sport területén közreműködő felek megnevezésének pontosítása. 

Az (1) bekezdés jelölése több bekezdés hiányában szükségtelen. 

 

4.§-hoz 

A Rendelet 5.§ (2) bekezdés c) pontjának módosítása a Ferencvárosi Sportbizottság megszűnése miatt 

szükséges.  

 

5.§-hoz 

A Rendelet 6.§ módosításának oka, hogy az oktatási intézmények fenntartását és működtetését már nem 

az Önkormányzat, hanem a Tankerületi Központ végzi. 

 

6.§-hoz 

A Rendelet 8.§-a a pályázók körének, elszámolás rendjének pontosítása miatt módosul. Az alapítványi 

támogatásokról a mindenkori Képviselő-testület dönt, mely beépítésre került a Rendeltbe. 

 

7.§-hoz 

Az alapítványi támogatásokról a mindenkori Képviselő-testület dönt, mely beépítésre került a 

Rendeltbe. 

 

8.§-hoz 

A módosító rendelet hatályba lépéséről és az átmeneti szabályokról rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi 

sporttevékenység támogatásáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

módosításához 

 

1. Társadalmi hatások 

 

Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képet, hogy egyértelművé váljon az egyes 

támogatások jogosultjainak köre és a pályázati feltételek. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet-módosításnak gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A rendelet módosításával 

az önkormányzatnak többletkiadása nem keletkezik, további forrást nem igényel.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 

következménye nincs.  

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet-módosítás többlet adminisztratív terhet nem jelent. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet-módosítás elmaradása esetén a pályáztatási rendszer működésképtelenné válhat.   

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A rendelet módosítása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi 

feltételt nem igényel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. számú melléklet 

 
Kéthasábos változat a módosítások megjelenítésére 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. 

(IV.29) önkormányzati rendelete a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a 

helyi sporttevékenység támogatásáról 

(hatályos szöveg)  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testületének  

…../2018. (……) önkormányzati rendelete  

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a 

helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 

11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

A rendelet célja 

2.§ 
(1) A rendelet célja, hogy a helyi 

adottságoknak megfelelően fogalmazza 

meg az Önkormányzat sporttal kapcsolatos 

feladatait és kötelezettségeit, valamint 

biztosítsa a Sportfejlesztési Koncepcióban 

foglaltak megvalósításához szükséges 

feltételrendszert, és az Önkormányzat 

költségvetéséből a sport támogatására 

rendelt összegek felhasználásának 

rendszerét. 

(2) Az Önkormányzat a ferencvárosi polgárok 

számára – lehetőségeihez mérten – 

biztosítani kívánja a sport, mint 

önszerveződésre épülő autonóm civil 

tevékenység alapvető feltételeit, a sporttal 

foglalkozó helyi szervezetekkel való 

együttműködést, az Önkormányzat 

tulajdonában álló sportlétesítmények 

fenntartását, működését, az önkormányzati 

iskolai sporttevékenység feltételeinek 

megteremtését. 

(3) Az Önkormányzat lehetővé kívánja tenni, 

hogy a testnevelés és a sport valamennyi 

hasznos funkciója érvényesülhessen 

Ferencvárosban, különösen az 

egészségmegőrzés, a mozgáskultúra 

fejlesztése, a közösségi magatartás 

kialakítása, a szabadidő kulturált eltöltése, 

a szórakozás és szórakoztatás. 

A rendelet célja 

2.§ 
(1) A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak 

megfelelően fogalmazza meg az 

Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait 

és kötelezettségeit, valamint biztosítsa a 

Sportfejlesztési Koncepcióban foglaltak 

megvalósításához szükséges feltételrendszert, 

és az Önkormányzat költségvetéséből a sport 

támogatására rendelt összegek 

felhasználásának rendszerét. 

 

(2) Az Önkormányzat lehetővé kívánja tenni, 

hogy a testnevelés és a sport valamennyi 

hasznos funkciója érvényesülhessen 

Ferencvárosban, különösen az 

egészségmegőrzés, a mozgáskultúra 

fejlesztése, a közösségi magatartás kialakítása, 

a szabadidő kulturált eltöltése, a szórakozás és 

szórakoztatás. 

 

A rendelet hatálya 

3. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az 

Önkormányzat által a sport területén 

kötelezően ellátandó és önként vállalt 

feladatokra, valamint a sport támogatására 

rendelt pénzeszközök felhasználására, 

továbbá 

a)  a helyi sportszervezetekre, társadalmi 

és civil szervezetekre, társulásokra, 

vállalkozásokra és magánszemélyekre 

amelyekkel, illetve akikkel a 

sportfeladatok ellátásáról, vagy 

támogatásáról az Önkormányzat 

megállapodást köt; 

b) nevelési-oktatási intézményekre, az 

iskolai sportkörökre, önkormányzati 

tulajdonban lévő sportlétesítményekre; 

A rendelet hatálya 

3. § 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a 

sport területén kötelezően ellátandó és önként 

vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására 

rendelt pénzeszközök felhasználására, továbbá 

 

 

a) a helyi sportszervezetekre, 

magánszemélyekre, amelyekkel, illetve 

akikkel a sportfeladatok  ellátásáról, vagy 

támogatásáról az Önkormányzat 

megállapodást köt; 

 

 

b) nevelési-oktatási intézményekre, 

önkormányzati tulajdonban lévő 

sportlétesítményekre; 



Az Önkormányzat sportfeladatai 

4. § 

(1) A kötelező települési önkormányzati 

feladatok ellátása mellett az Önkormányzat 

a Sportfejlesztési Koncepciójának 

meghatározása, megvalósítása során 

kiemelt figyelmet fordít: 

a) az önkormányzati tulajdonú 

sportlétesítmények üzemeltetésére, 

fejlesztésére; 

b) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésére, 

a napi mozgást biztosító játszóterek, 

közparkok kialakítására, biztosítására; 

c) a gyermek-, ifjúsági sport, utánpótlás-

nevelés, tömegsport rendezvényeinek 

segítésére, támogatására; 

d) az önszerveződő sportegyesületek, 

társadalmi szervezetek támogatására; 

e) a lakosság minden rétegének sportolásra 

történő ösztönzésére; 

f) az egészséges, mozgás-gazdag életmód 

iránti állampolgári igény felkeltésére, az 

egészségmegőrzés fontosságának 

elismerésére irányuló 

szemléletformálására, továbbá a 

szabadidősport helyi feltételeinek 

javítására; 

g) lehetőségeihez mérten a fogyatékosak 

sportjának támogatására; 

h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 

közösségi sportéletének segítésére; 

i) a szabadidő sport célú eltöltéséhez a 

feltételek biztosítását; 

j) a sportvállalkozások ösztönzésére, 

támogatására, 

k) a nyitott tornaterem és a sport a szabadban 

programsorozatokra. 

Az Önkormányzat sportfeladatai 

4. § 

A kötelező települési önkormányzati feladatok 

ellátása mellett az Önkormányzat a Sportfejlesztési 

Koncepciójának meghatározása, megvalósítása 

során kiemelt figyelmet fordít: 

a) az önkormányzati tulajdonú 

sportlétesítmények üzemeltetésére, 

fejlesztésére; 

b) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésére, a 

napi mozgást biztosító játszóterek, 

közparkok kialakítására, biztosítására; 

c) a gyermek-, ifjúsági sport, utánpótlás-

nevelés, tömegsport rendezvényeinek 

segítésére, támogatására; 

d) sportszervezetek ösztönzésére, támogatására; 

e) a lakosság minden rétegének sportolásra 

történő ösztönzésére; 

f) az egészséges, mozgás-gazdag életmód iránti 

állampolgári igény felkeltésére, az 

egészségmegőrzés fontosságának 

elismerésére irányuló szemléletformálására, 

továbbá a szabadidősport helyi feltételeinek 

javítására; 

g) lehetőségeihez mérten a fogyatékosak 

sportjának támogatására; 

h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 

közösségi sportéletének segítésére; 

i) a szabadidő sport célú eltöltéséhez, a 

feltételek biztosítására; 

j) a Nyitott tornaterem és a Sport a szabadban 

programsorozatokra. 

A sporttevékenység irányítása 

5.§ 

 (2)  

c) sportszervezeteket, kerületi 

sportszervezeteket, valamint a kerületi 

sportszervezetek által létrehozott 

Ferencvárosi Sportbizottságot támogatja, 

együttműködik velük; 

A sporttevékenység irányítása 

5.§ 

 (2)  

c) sportszervezeteket támogathat, 

együttműködhet velük; 

 

A sportfeladatok ellátásának szervezeti keretei 

6. § 

(1) Az Önkormányzat feladatai ellátása 

érdekében az alábbi létesítményeket tartja 

fenn és működteti: 

a) a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ által 

üzemeltetett sportlétesítményeket; 

b) az Önkormányzat intézményeiben 

lévő tornatermek, sportpályák. 

(2) Az Önkormányzat e rendeletben 

meghatározott feladatai végrehajtásában 

megállapodás alapján bevonhatja a 

közigazgatási területén működő, nem 

önkormányzati fenntartású 

sportlétesítményeket, intézményeket, az 

Önkormányzat közigazgatási területén 

A sportfeladatok ellátásának szervezeti keretei 

6.§ 

Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott 

feladatai végrehajtásába bevonhatja a közigazgatási 

területén működő önkormányzati és nem 

önkormányzati fenntartású sportlétesítményeket, 

intézményeket, sportszervezeteket, 

magánszemélyeket. 



működő sport célú társadalmi 

szervezeteket, cégbíróság által bejegyzett 

sport tevékenységre jogosult 

vállalkozásokat, gazdasági társaságokat, 

közhasznú társaságokat, alapítványokat, 

egyesületeket, magánszemélyeket. 

 

Pályázatok 

8.§ 

(1) Az Önkormányzat az általa fenntartott 

intézmények, valamint a nem kerületi 

székhelyű, de programjaikat, rendezvényeiket 

a IX. kerület lakosainak javára megvalósító 

szervezetek, személyek részére a tárgyévi 

költségvetésében pályázati alapot különít el. 

A pályázati feltételekről, továbbá a benyújtott 

pályázatokról a mindenkori szakbizottság 

dönt. 

(3) A pályázat elbírálásáról a pályázat 

benyújtására vonatkozó határidő leteltét 

követő 30 napon belül a mindenkori 

szakbizottság dönt. A támogatás 

felhasználásáról hirdetményt kell közzétenni. 

 

 

 

 

 

 

 

(7) A támogatás összegének felhasználásáról a 

támogatott a támogatási szerződésben 

meghatározott módon a tárgyévet követő 

január 31. napjáig köteles pénzügyileg 

elszámolni, továbbá szakmai beszámolót 

készíteni a mindenkori szakbizottság részére. 

 

(8)    b) a támogatott a támogatással nem tud 

elszámolni, illetve a szakmai beszámolóját 

a mindenkori szakbizottság nem fogadta el; 

 

 

Pályázatok 

8.§ 

(1) Az Önkormányzat az általa fenntartott 

intézmények, valamint a programjaikat, 

rendezvényeiket a IX. kerület lakosainak 

javára megvalósító szervezetek, 

magánszemélyek részére a tárgyévi 

költségvetésében pályázati alapot különít el. 

A pályázati feltételekről, továbbá a 

benyújtott pályázatokról a mindenkori 

szakbizottság dönt. 

(3) A pályázat elbírálásáról a pályázat 

benyújtására vonatkozó határidő leteltét 

követő 30 napon belül a mindenkori 

szakbizottság dönt, az alapítványok által 

benyújtott pályázatok kivételével. Az 

alapítványok által benyújtott pályázatokat – 

a mindenkori szakbizottság előzetes 

véleményezését követően – a Képviselő-

testület bírálja el. A pályázat eredményéről 

hirdetményt kell közzétenni.   

(7)  A támogatás összegének felhasználásáról a 

támogatott a támogatási szerződésben 

meghatározott módon köteles pénzügyileg 

elszámolni, továbbá szakmai beszámolót 

készíteni a mindenkori szakbizottság – 

alapítványok esetében Képviselő-testület – 

részére.  

(8) b) a támogatott a támogatással nem tud 

elszámolni, illetve a szakmai beszámolóját a 

mindenkori szakbizottság – alapítványok 

esetében Képviselő-testület – nem fogadta 

el; 

Sport Alap 

9.§ 

(5) A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtására 

vonatkozó határidő leteltét követő 30 napon 

belül a mindenkori szakbizottság dönt. A Sport 

Alap felhasználásáról hirdetményt kell 

közzétenni. 

 

(6) A támogatás összege adott évre eső részének 

felhasználásáról a támogatott a támogatási 

szerződésben meghatározott módon, az adott 

évet követő év január 31. napjáig köteles 

elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készít 

a mindenkori szakbizottság részére. 

(8) a) támogatott a támogatással nem tud 

elszámolni illetve a szakmai beszámolóját a 

mindenkori szakbizottság nem fogadta el; 

Sport Alap 

9.§ 

(5) A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtására 

vonatkozó határidő leteltét követő 30 napon 

belül a mindenkori szakbizottság – alapítványok 

esetében Képviselő-testület – dönt. A Sport Alap 

pályázat eredményéről hirdetményt kell 

közzétenni. 

(6) A támogatás összege adott évre eső részének 

felhasználásáról a támogatott a támogatási 

szerződésben meghatározott módon, az adott 

évet követő év január 31. napjáig köteles 

elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készít a 

mindenkori szakbizottság – alapítványok 

esetében Képviselő-testület – részére. 

(8) a) támogatott a támogatással nem tud 

elszámolni, illetve a szakmai beszámolóját a 

mindenkori szakbizottság – alapítványok 

esetében Képviselő-testület – nem fogadta el; 

 


