
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2018. (XI.30.)  

önkormányzati rendelete 

a sportról 

 
(a 13/2020. (II.21.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben) 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. A rendelet célja 

1. § 

 

A sportról szóló 2004. évi I. törvénnyel összhangban meghatározza az önkormányzat 

helyi sporttal kapcsolatos feladatait, valamint a feladat ellátás érdekében biztosított 

támogatások kereteit.  

2. A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatály kiterjed: 

a) A Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában 

lévő sportlétesítményekre, azok fenntartóira és működtetőire, 

b) az Önkormányzat közigazgatási területén található intézményekre, 

c) a helyi sporttevékenység megvalósításában résztvevő állampolgárokra, 

d) az Önkormányzat által alapított sportfeladatot is ellátó profitorientált gazdasági 

társaságokra, egyéb szervezetekre, 

e) továbbá a komlói székhellyel rendelkező nem önkormányzati fenntartású vagy 

alapítású sportfeladatot ellátó intézményekre, profitorientált gazdasági 

társaságokra, társadalmi szervezetekre, társulásokra és magánszemélyekre is, ha 

velük az Önkormányzat sportfeladat ellátására támogatási vagy feladat-ellátási 

szerződést köt. 
 

3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat feladatai a sportról szóló törvényben foglaltakkal összhangban: 

a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció 

meghatározása és megvalósítása, melynek során a helyi sportszervezetek 

képviselőivel együttműködik, 

b) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és 

működtetése, 



c) az iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek megteremtése, 

d) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés, 

e) az élsport és a versenysport támogatása, 

f) az utánpótlás nevelése, támogatása, fejlesztése, 

g) közreműködik a sport népszerűsítésében, 

h) részt vesz az iskolai és diáksport, szabadidősport és fogyatékosok sportja, 

valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában, 

és 

i) elősegíti az egészséges életmód feltételeinek megteremtését.  

 

4. Az önkormányzati sportfeladatok ellátásának struktúrája 

4.§ 

(1) A képviselő-testület dönt a város: 

a) sportkoncepciójáról, 

b) sportrendeletéről, 

c) az éves önkormányzati sporttámogatási összegek meghatározásáról, és 

d) az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények és a közterületi sportpályák 

fenntartásáról, működtetéséről, felújításáról, új létesítmények építéséről. 

 

(2) A Humán bizottság1: 

a) véleményezi a város sportkoncepcióját és sportrendeletét, valamint azokat 

rendszeresen felülvizsgálja, és javaslatot tesz a módosításaikra, 

b) javaslatot tehet az éves költségvetési rendelet sporttámogatási keretösszeg 

meghatározására, és 

c) kapcsolatot tart a városban működő helyi sportszervezetekkel, megismeri a 

sportszervezeteknél rendelkezésre álló hosszú távú fejlesztési terveket.  

 

5. Az Önkormányzat sportfeladatainak finanszírozása és sporttámogatási 

rendszere 

5. § 

 

(1) A Képviselő-testület a helyi sport közvetlen és közvetett támogatására fordított 

összeg nagyságát anyagi tehervállaló képességére figyelemmel az éves költségvetési 

rendeletében határozza meg. 

 

(2) Az Önkormányzat a sportfeladatokat, valamint a sport tevékenységet végző 

szervezeteket a Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott 

támogatásokról szóló rendeletében, valamint az éves költségvetési rendeletében 

foglaltak szerint támogatja.  

(3)Az Önkormányzat a sportfeladatok finanszírozását, valamint a sportlétesítmények, 

sportpályák fejlesztését, korszerűsítését, építését pályázati úton elnyert összegekkel, és 

a működtetésben részt vevő szervezetek vagy azok pályázatainak támogatásával is 

segíti.   

 
1 Módosította Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2020. (II.21.) sz. önkormányzati rendeletének 

1.§-a. Hatályos: 2020. február 22. napjától. 



(4) Az Önkormányzat támogatást elsősorban működési, kivételes esetekben, egyedi 

döntés alapján meghatározott egyéb felhasználási célra nyújthat.  

 

 

6. Az önkormányzati sportfeladatok ellátásának szervezeti keretei 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat a sportfeladatok ellátásának részletes kereteit a 

sportkoncepcióban határozza meg. 

 

(2) Az Önkormányzat az I. sz. függelékben meghatározott, Komló városában található 

sportlétesítmények útján törekszik a sportkoncepcióban rögzítettek megvalósítására.  

 

7. Záró rendelkezések 

7.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Komló, 2018. november 29. 

 

 

 

 

 

 

     dr. Vaskó Ernő       Polics József   

    címzetes főjegyző      polgármester 

 



I. sz. függelék  

Komló városában található sportlétesítmények 

 

Sportlétesítmény megnevezése Cím, helyrajzi szám Tulajdonos Fenntartói/üzemeltetési 

forma 

Komló Városi Óvoda Körtvélyesi 

Tagóvodájában található tornaterem  

7300 Komló, Nagyszántó u. 10. 

1521/51 hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Komló Város Önkormányzat 

 

Komló Városi Óvoda Gesztenyési 

Tagóvodájában található tornaszoba 

 

Komló, Rózsa u. 9. 

213 hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Komló Város Önkormányzat 

Komló Városi Óvoda Kökönyösi 

Tagóvodájában található tornaszoba 

Komló, Jó szerencsét utca 1. 

1181 hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Komló Város Önkormányzat 

Komló Városi Óvoda Szilvási 

Tagóvodájában található tornaszoba 

Komló, Függetlenség u. 30. 

3801. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Komló Város Önkormányzat 

Szilvási Általános Iskolában található 

tornaterem 

7300 Komló, Függetlenség u. 32. 

3798. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Pécsi Tankerületi Központ 

Határozatlan idejű 

vagyonkezelési szerződés 

Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási 

Általános Iskolájában található tornaterem 

7300 Komló, Május 1. utca 13. 

3729/1. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Pécsi Tankerületi Központ 

Határozatlan idejű 

vagyonkezelési szerződés 

Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános 

Iskolájában található tornacsarnok 

7300 Komló, Bányász u.1. 

1164. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Pécsi Tankerületi Központ 

Határozatlan idejű 

vagyonkezelési szerződés 

Kenderföld-Somági Általános Iskolában 

található tornaterem 

7300 Komló, Gagarin u. 4. 

3490/1. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Pécsi Tankerületi Központ 

Határozatlan idejű 

vagyonkezelési szerződés 

Komlói Egységes Gyógypedagógiai, 

Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola és Kollégium 

intézményben található tornaterem  

7300 Komló, Tompa Mihály u.14. 

3105/8 hrsz. 

Magyar állami tulajdon Pécsi Tankerületi Központ 



Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus 

Általános Iskola és Óvodái intézményben 

található tornacsarnok és tornaterem 

7300 Komló, Templom tér 1-2. 

512. hrsz. 

 

Magyar Katolikus Egyház 

Pécsi Egyházmegye 

 

 

Magyar Katolikus Egyház 

Pécsi Egyházmegye 

 

PSZC Komlói Szakgimnázium, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

intézményben található tornaterem 

7300 Komló, Vájáriskola utca 1. 

1165 hrsz. 

Komló Város Önkormányzat NSZFH- Pécsi Szakképzési 

Centrum 

határozatlan idejű 

vagyonkezelési szerződés 

PSZC Komlói Szakgimnázium, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

intézményben található tornaterem 

7300 Komló, Alkotmány u. 2.  

3818. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat NSZFH- Pécsi Szakképzési 

Centrum 

határozatlan idejű 

vagyonkezelési szerződés 

Komló Városi Sportközpont (sportcsarnok, 

tanuszoda) 

7300 Komló, Eszperantó tér 1. 

538/2. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Komlói Fűtőerőmű 

határozatlan idejű 

vagyonkezelési szerződés 

Komlói Bányász Sport Klub (füves,- 

salakos,- műfüves pálya; sportcsarnok, 

asztalitenisz csarnok, futófolyosó, 

elektromos tekepálya) 

7300 Komló, Pécsi út 44. 

1240., 1244., 1245., 1246. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Komlói Fűtőerőmű 

határozatlan idejű 

vagyonkezelési szerződés  

Móricz Zsigmond utcai tenisztelep 2338/1. hrsz. Komló Város Önkormányzat Komlói Tenisz és Sí Klub  

KRESZ park (fitness park, rekortán borítású 

futópálya, rekortán borítású street workout 

pálya) 

Erdei futópálya 

 

3648. hrsz.  

 

 

Komló Város Önkormányzat 

 

 

Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokság 

 

Kisméretű rekortán borítású labdarúgó pálya 

(Szilvás) 

3650. hrsz. Komló Város Önkormányzat Komlói Fűtőerőmű 

határozatlan idejű 

vagyonkezelési szerződés 

Rekortán borítású street workout pálya és 

futókör (Körtvélyes) 

1521/68. hrsz.  Komló Város Önkormányzat Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokság 
 


