
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6./2009. (04. 24.) sz. Önkormányzati Rendelete 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és 

a sporttámogatás rendszeréről. 

 

 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében és a sportról, a sporttámogatásról, 

működtetéséről, támogatásáról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Sporttörvény) 55. §-

ának (6) bekezdésében, az Alkotmány 70/D §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Európai 

Sport Charta rendelkezéseivel összhangban az alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet célja 

1.  § 

A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően meghatározza az önkormányzat 

sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, ezen belül az önkormányzat helyi 

sportfejlesztési koncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, továbbá a sport 

támogatására rendelt központi költségvetési, valamint önkormányzati támogatások évenkénti 

elosztásának és felhasználásának egységes alapelvek szerinti szabályait. 

 

A rendelet hatálya 

2.  § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed 

a) a kakucsi székhellyel működő sportszervezetekre és sportszövetségekre, 

beleértve ezek sportolóit is, 

b) az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekre, 

c) minden, Kakucs közigazgatási területén, a helyi sportlétesítményeket használó 

természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságra. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott sportszervezetek és a 

részére ingyenes használatba adott sportlétesítményekre, valamint a közoktatási 

intézmények sportlétesítményeire is. 

(3) E rendelet hatálya kiterjed 

a) az (1) bekezdésben meghatározott sportszervezetek, sportszövetségek és 

közoktatási intézmények részére biztosított kedvezményes és térítésmentes 

létesítmény-használatra, 

b) az (1) bekezdésben meghatározott sportszervezetek, sportszövetségek 

önkormányzat általi pénzbeli támogatására, 

c) a Kakucson megrendezésre kerülő sportrendezvények pénzbeli támogatására, 

d) a sportversenyeken eredményesen szereplő kakucsi sportolók, kitüntetésére és 

jutalmazására. 

 

Értelmező rendelkezések 

3.  § 

E rendelet alkalmazásában: 



1. Sportszervezet: a sportegyesület és a sportvállalkozás. 

2. Sportegyesület: a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: 

Sporttörvény) megállapított eltérésekkel az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai szerint 

működő olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység 

szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

3. Sportvállalkozás: az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján a cégjegyzékbe 

bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja 

sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése 

egy vagy több sportágban. 

4. Sportszövetség: sportversenyek szervezésére, a tagok érdekvédelmére és a részükre 

való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, 

jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. A 

sportszövetség típusai: országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, 

szabadidősport szövetség, fogyatékosok sportszövetsége, diák- és főiskolai-egyetemi 

sportszövetség.  

5. Sporttevékenység: meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként 

kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy 

szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi 

teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. 

6. Versenysport: sportszövetség által szervezett, versenyrendszer keretében végzett 

sporttevékenység. 

7. Szabadidősport: az egészség megőrzése, fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, a 

szórakozás, a felüdülés céljából végzett rendszeres, folyamatos testedzési, sportolási 

tevékenység. 

 

A sportfeladatok ellátásának alapelvei 

4.§ 

(1)  A sporthoz való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok, nemre, 

korra, vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi származásra való 

tekintet nélkül mindenkit megilletnek. Az önkormányzat a testnevelés és 

sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy a Magyar 

Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/D. §-ában emberi 

alapjogként rögzített rendszeres testedzést minél szélesebb körben biztosítsa az 

állampolgárok számára. 

(2) Az önkormányzat a testkultúra, a sport fejlesztésének és támogatásának a 

hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az 

egészségügy, a szociális, a településfejlesztési, a környezetvédelmi, a közművelődési, 

a költségvetési és más ágazatok véleményét és javaslatait, és biztosítja a sport 

integráns szerepét és helyét a helyi kultúra fejlődésében. 

(3) Az önkormányzat a testnevelés és a sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a 

lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi 

állapotának megőrzéséhez, illetve fejlesztéséhez, javításához, továbbá a szabadidő 

hasznos eltöltéséhez. 

(4) Az önkormányzat a testnevelés és sport részterületeinek a szabályozása során arra 

törekszik, hogy az óvodai és iskolai testnevelés, a diáksport, a verseny- és élsport, az 



utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, a fogyatékkal élők sportja egymással 

összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet képezzenek, egyik fejlesztése 

sem valósuljon meg a másik rovására. 

 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

5. § 

Az önkormányzat a Sporttörvény 55. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat alapul véve a helyi 

sportfeladatok ellátása és támogatása során kiemelt feladatának tekinti különösen: 

a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportfejlesztési koncepció 

meghatározását és megvalósítását, 

b) ezzel összhangban a helyi sportszervezetekkel és sportszövetségekkel való 

együttműködést, 

c) az egészséges életmód iránti állampolgári igény kielégítését és a szabadidősport helyi 

feltételeinek javítását,  

d) a helyi sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és a diáksport személyi és 

tárgyi feltételeinek javítását, 

e) az utánpótlás-nevelés támogatását és fejlesztését, 

f) a verseny- és élsport eredményesség alapján történő támogatását, 

g) a fogyatékkal élők sportjának támogatását és a sportolási feltételeinek javítását,  

h) a tulajdonában álló sportlétesítmények működtetését, fenntartását és fejlesztését,  

i) a sportági szakszövetségek helyi szervei működésének segítését. 

6. § 

Az önkormányzat a helyi testnevelési és sportfeladatok ellátása érdekében: 

a) kidolgozza a sport középtávú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportfejlesztési 

koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 

b) a koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel és sportszövetségekkel, 

c) támogatja az Önkormányzat által alapított közalapítvány működését, 

d) biztosítja a közoktatási intézmények testnevelési és diáksport tevékenységének 

működési feltételeit, 

e) a sportszervezetek, sportszövetségek, valamint a közoktatási intézmények számára 

kedvezményes vagy térítésmentes létesítményhasználatot biztosít, 

f) a kiemelkedő sporttevékenységet folytató sportszervezeteket, sportszövetségeket, 

valamint a Kakucson megrendezésre kerülő sportrendezvényeket az mindenkori 

költségvetési rendeletben meghatározottak szerint pénzbeli támogatásban részesíti, 

g)  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Év Sportolója Díj” alapításával 

elismerésben részesíti a helyi kiemelkedő sportteljesítményeket. 

 

7. § 

(1) Az önkormányzat az iskolai testnevelési és diáksport tevékenység működési feltételeit – 

az állami költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint – a közoktatási 

intézmények éves költségvetésében biztosítja.  

(2) Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények az alapító okiratukban 

meghatározottak szerint rendelkeznek szabadtéri és fedett sportlétesítményekkel, melyek 

használata mellett azok fenntartásáról is kötelesek gondoskodni. 



(3) A közoktatási intézmények sportlétesítményei fenntartásának és működtetésének 

fedezetét a közoktatási intézmények éves költségvetése biztosítja. 

(4) Az önkormányzat – a mindenkori sportfejlesztési koncepcióban meghatározott keretek 

közt – gondoskodik az óvodai, iskolai testnevelés és a diáksport személyi és tárgyi 

feltételeinek javításáról, utánpótlás-nevelés támogatásáról és fejlesztéséről, a helyi 

diáksport versenyrendszer működtetéséről és fejlesztéséről. 

 

Az önkormányzat sportintézményei, sportlétesítményei, szervezetek 

8. § 

(1) Az önkormányzati az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn: 

a) iskolai Ifjúsági- és Sportház (továbbiakban: tornacsarnok) – 2366 Kakucs, 

Hősök tere 7. sz. , 

b) iskolai szabad téri kézilabda pálya - 2366 Kakucs, Hősök tere 7. sz., 

c) községi szabad téri sportpálya, edzőpálya, öltöző – 2366 Kakucs, Székesi út 1. 

sz. 

 

(2) Az önkormányzati az alábbi sportcélú civil szervezetekkel működik együtt:  

a) Kakucs Községi Sportegyesület, - 2366 Kakucs, Székesi út 1. sz. 

- labdarúgó szakosztály valamint utánpótlás-nevelés. 

- kézilabda szakosztály, 

- asztalitenisz szakosztály (http://kakucspingpong.uw.hu/magunkrol.html). 

b) Kakucsi Gyerekek Országjáró Köre. 

 

(3)  Kakucs Község Önkormányzata alapította és támogatja a Kakucs Község 

Tömegsportjáért Alapítvány működését.  

 

Az önkormányzat sportfeladatainak finanszírozása és sporttámogatási rendszere 

9. § 

(1) Az önkormányzati sportintézmények, sportlétesítmények, szervezetek finanszírozási 

formái: 

a) kedvezményes, vagy térítésmentes létesítményhasználat, 

b) pénzbeli támogatás. 

 

(2) A sportfinanszírozásnak az önkormányzat mindenkori sportfejlesztési koncepciójával 

összhangban kell lennie, a sportfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célokra és 

fejlesztési irányokra kell épülnie. 

10. § 

(1) Az önkormányzat az egyes sportszervezetek és sportszövetségek számára, valamint a 

sportlétesítmény környezetében lévő, illetve tornateremmel nem rendelkező közoktatási 

intézmények számára az iskolai testnevelési foglalkozásra térítésmentes létesítmény-

használatot biztosít. 

(2) Az önkormányzat a térítésmentes létesítményhasználatot az Általános iskola területén 

található fedett tornacsarnokban illetve a Székesi úton található sportpályán biztosítja. 

(3) A létesítményeket igénybevevőkkel a tornacsarnok tekintetében a mindenkori 

művelődésszervező, a sportpálya tekintetében a Kakucs SE mindenkori elnöke 



koordinálja, és segíti tevékenységüket. A tornacsarnok használata a felnőtt 

foglalkozások esetén bruttó 4.000,-Ft/óra, az iskolai szervezésen kívüli 

gyermekfoglalkozások esetén pedig 1.000,-Ft/óra. Díjfizetés ellenében ellátandó 

tevékenységek: azon feladatok, melyek kiemelt személyi, illetve dologi ráfordítással 

járnak; az intézmény nem kulturális célú, az igénybevevő nyereségét szolgáló 

események. 

 

(4) A tornacsarnok díjmentesen, illetve kedvezménnyel történő igénybevételének 

meghatározásáról a művelődésszervező saját hatáskörben dönt. A támogatás ezen 

formáját az önkormányzat – a mindenkori sportfejlesztési koncepcióval összhangban – 

elsősorban az eredményesen működő csapattal, illetve élsportolókkal rendelkező 

sportszervezetek felnőtt és utánpótlás korosztályainak biztosítja, amennyiben ezeknek 

tagsága 60%-ot meghaladóan kakucsi lakosokból tevődik össze, figyelemmel arra, hogy 

az önkormányzatnak elsősorban a település lakossága felé kötelessége a sportolási 

lehetőségek biztosítása. 

 (5) A sportlétesítményekben – előzetes egyeztetés alapján – az Önkormányzat 

térítésmentesen tarthat rendezvényeket. 

 

A sportversenyeken eredményesen szereplő sportolók és sportvezetők kitüntetése, 

jutalmazása 

11. § 

(1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Év Sportolója Díj”-at 

alapítja. A Díj célja: A községünkben kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók 

elismerése, akik sporteredményeikkel Kakucs község hírét öregbítették a régióban, 

Magyarországon és külföldön. 

(2) Minden évben csak egy díj adható ki.  Az adományozó fenntartja a jogot arra, hogy – 

amennyiben nincs megfelelő személy, akit díjazni lehetne – az adott évben nem ad ki 

díjat. 

(3) A díjat egy sportoló legfeljebb kétszer kaphatja meg. A díj második alkalommal 

történő elnyerése a „Kakucs Élsportolója” cím odaítélésével is jár, mely után már nem 

szállhat versenybe a díjazott az „Év Sportolója” címért. 

(4) A díjazott kiválasztásának legfontosabb szempontjai: 

- a sporthoz való folyamatos példamutató viszonyulás jellemezze, 

- legyen tagja valamely sportszakkörnek, -egyesületnek, 

-az írásbeli fegyelmiben részesített személyt nem lehet javaslatra előterjeszteni. 

(5) Az adományozó minden évben a kiválasztási szempontoknak megfelelő, az adott 

időszakban (falunaptól falunapig) a feljutásos versenyeken (körzeti első, területi, megyei 

dobogós helyek, országos helyezések, külföldi versenyek helyezései) a legmagasabb 

sporteredményt elérő sportolót részesíti a díjban. 

(6) Amennyiben többen versenyeznek a címért, s egy sportágban azonos eredményt érnek 

el, köztük a más sportágban vagy versenyszámban elért legmagasabb eredmény a döntő. 

(7) A Díjat Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ítéli oda minősített 

többséggel hozott határozata alapján. 

(8) A képviselő-testület döntését a községben működő sportegyesületek vezetőinek, a 

testnevelő tanároknak, ill. az Ifjúsági és Sportbizottság elnökének javaslata alapján 



hozza meg. Az indokolással alátámasztott javaslatokat a szervek, személyek minden év 

április 30-ig juttatják el a polgármesterhez.   

(9) Az „Év Sportolója Díj” egy darab községi címerrel ellátott oklevélből, 

emlékplakettből, és egy darab – 10.000,-Ft értékű – könyvjutalomból áll. A Díjhoz 

tartozó könyvjutalom értékét az Önkormányzat minden évben a költségvetési 

rendeletének tárgyaláskor az infláció figyelembevételével módosíthatja. A „Kakucs 

Élsportolója” címmel egy darab községi címerrel ellátott oklevél, ill. egy emlékplakett 

jár. 

(10) A Díj átadására minden évben a falunapi rendezvényen kerül sor. Amennyiben a 

díjazott a Kakucsi Általános Iskola tanulója, úgy a díj átadása a tanévzáró ünnepség 

keretében történik. A Díjat a mindenkori polgármester nyújtja át a díjazottnak. 

 

12. § 

 

(1)  Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalapította továbbá a „Jó 

tanuló, jó sportoló” díjat olyan, a Kakucsi Általános Iskolában tanuló diák részére, aki 

 

a. minimum 3,75 tanulmányi átlagot ért el, de közepesnél rosszabb jegye 

egyetlen tárgyból sem lehet, 

b.akinek a szorgalma és magatartása legalább jó, 

c. akit a sporthoz való folyamatos, példamutató, kiemelkedő viszonyulás 

jellemez, 

d.aki tagja valamelyik sportklubnak, vagy sportegyesületnek és 

e. aki a körzeti versenyekről továbbjutott. 

 

(2) A díjazott személyére az általános iskola igazgatósága, testnevelőtanárai és az Ifjúsági 

és Sportbizottság elnöke tehet javaslatot. A díj odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. 

Kiosztása a tanévzáró ünnepségen történik. Átadója a mindenkori Ifjúsági és 

Sportbizottság elnöke. 

 

Záró rendelkezések 

13. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzati „Év Sportolója Díj” alapításáról szóló 6./2005. 

(V. 18.) sz. rendelet, valamint a Kakucs Község Önkormányzatának közművelődési 

feladatairól szóló 2/2007. (II. 16). sz. rendelet 6. § (6)-(7) bekezdése, illetve az (5) 

bekezdés az alábbira módosul:  

„(5) A Községi Könyvtár szolgáltatásai minden érdeklődő számára díjmentesek.” 

 

(3)  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Szalay István polgármester sk.    dr. Fekete Borbála jegyző sk. 

 


