
 

1. függelék 

Okirat száma: 7/2019. AO 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kaposvári 

Sportközpont és Sportiskola alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 

1.1.2. rövidített neve: Sportközpont 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7400 Kaposvár, Arany J. u. 97. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Asztalitenisz csarnok 7400 Kaposvár, Zaranyi u.;  Hrsz.: 

4361/23 

2 
Kinizsi Edzőcsarnok 7400 Kaposvár, Kinizsi ltp; Hrsz.: 

5381/58 

3 
Jégcsarnok 7400 Kaposvár, Zaranyi út 1. 4364/10 

hrsz 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1983.01.01 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Kaposvári Sportiskola 7400 Kaposvár, Virág u. 32. 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
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2.3.1. megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2.3.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Sport, ifjúsági ügyek, kulturális szolgáltatás (Mötv. 13.§ (1) 
bekezdés 7 és 15 pont) 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 931100 Sportlétesítmény működtetése 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 

a) Az intézmény kezelésében lévő fedett és nyitott létesítmények, tárgyi 
eszközök,berendezések és felszerelések üzemeltetése, karbantartása, folyamatos 
működés feltételeinek biztosítása, 

b) Az Önkormányzat által támogatott minőségi, diák- és szabadidősport, valamint 
kulturális és egyéb rendezvények létesítményei feltételeinek biztosítása, bérbeadása. 

c) Az Önkormányzat által támogatott, nem haszonszerzési célú rendezvények szervezése, 
lebonyolítása, illetve a szervezésben, lebonyolításban való részvétel. 

d) A Sportiskola atlétika, birkózó, jégkorong, judo, kosárlabda, úszó szakosztályaiban 
sportoló fiatalok korcsoportos, évfolyamcsoportos rendszerben történő sportági 
képzése, versenyszerű sportolásuk megalapozása. 

e) Az együttműködő atlétika, birkózó, jégkorong, judo, kosárlabda, , úszó sportegyesületi 
szakosztályok utánpótlás csapatainak és versenyzőinek biztosítása. 

f) A sportiskolát végzett tehetséges sportolóknak az együttműködő kaposvári atlétika, 
birkózó, jégkorong, judo, kosárlabda, úszó és egyéb sportegyesületekhez történő 
irányítása.  

g) Városi diákolimpiai versenyek szervezése, lebonyolítása.  

h) Sporttanfolyamok, nyári napközik, diák szabadidősport események szervezése, 
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lebonyolítása. 

i) A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint jár el. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

6 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és 
támogatása 

7 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és 
támogatása 

8 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

9 081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 

10 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása 

11 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

12 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

13 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

14 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

15 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kaposvár Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat útján a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelően nevezi ki. 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
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1 
Közalkalmazott 1993. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 

Közfoglalkoztatott 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról; 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

4 Megbízás 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 


