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A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva jogosult az előterjesztésben szereplő
önkormányzati rendelet megalkotására, mellyel jutalmazást nyújt azon dunaújvárosi igazolt
sportolók részére, akik a nyári vagy téli Olimpiai játékokra, továbbá a Paralimpiai játékokra egyéni
versenyszámban olimpiai részvételi jogot szereztek. A tervezet javaslatot tesz tovább a kimagasló
eredményeket elért sportolók és edzőik jutalmazására is.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Ügyintéző neve: Dr. Molnár Attila
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 24461-2/2017.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Osztályvezető aláírása: -

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta - jegyző
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
„az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról” szóló .…/2017.
(……..) önkormányzati rendelete megalkotására
Tisztelt Közgyűlés!
I. Általános indokolás
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint: „Feladatkörében eljárva a helyi
önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve
törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.”
Az Alaptörvény felsorolja az önkormányzatok alkotmányos feladat- és hatásköreit, amelyek a helyi
önkormányzás lényegét írják le. A feladat- és hatáskörök között legjelentősebb a jogalkotási
jogkör: az önkormányzat mind eredeti jogalkotó hatáskörében, mind törvény felhatalmazása
alapján rendeletet alkothat.
Az előterjesztés mellékletében szereplő önkormányzati rendelet-tervezet a jelenleg hatályban lévő
ugyanezen tárgyú rendelet szabályain alapszik, azonban a fő eltérés, hogy a vissza nem térítendő
támogatás rendszerét az új szabályozás jutalmazás nyújtására alakítja át. A tervezet kialakítja az
Olimpiára, Paralimpiára készülő, továbbá e világeseményen kimagasló eredményket elért
sportolók egyedi, önkormányzati jutalmazásának feltételeit, melynek során eredeti jogalkotói
hatáskörében jár el a Közgyűlés.
Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a tervezet a rendelet bevezető részét megváltoztatja, ami
miatt kizárólag új önkormányzati rendelet megalkotásával orvosolható. A jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 8. § (2) bekezdése a következőképpen fogalmaz:
„(2) Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépett
jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a fordítási hiba
kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött
fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.”
A rendelet-tervezet elkészítésekor figyelemmel voltunk a sportról szóló 2004. évi I. törvény
fogalomhasználatára, és a doppingellenes tevékenységet szabályozó jogszabályra is.
Tekintettel arra, hogy minden új, hatályba lépő önkormányzati rendeletnek meg kell felelnie a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletnek, így az előterjesztés 1. számú
mellékletében szereplő rendelet-tervezet is ennek megfelelőn került kidolgozásra.
A rendelet-tervezet nem tartalmaz szerkezeti egységeket, (fejezet, alcím) tekintettel a szabályozni
kívánt cél sajátosságaira.
Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény előírásainak, így kizárólag olyan jogi normákat tartalmaz, amelyek nem
ellentétesek magasabb szintű jogszabály rendelkezéseivel; továbbá egyértelműen értelmezhető és
könnyen áttekinthető szabályozási tartalommal bírnak.
II. Részletes indokolás
1. § A rendelet e szakasza rögzíti, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kit tekint
olimpiai kvótát megszerzett sportolónak. Fontos kiemelni, hogy azok, akik nem „saját maguk”,
hanem Magyarország számára szereznek kvótát szintén jutalmazásban részesülnek. Így az egyes,
főként az egyéni sportágak közötti kvalifikációs szabálybeli eltérések miatt a sportolókat nem fogja
hátrány érni. A csapatsportágakban szereplő sportolók szintén jutalmazásban részesülnek,
amennyiben a hivatalos játékidőben részt vesznek az olimpiai kvalifikációs tornán, és csapatuk
indulási jogot szerez az olimpiai játékokra. Minden sportoló esetében indokolt, hogy a Közgyűlés
külön-külön hozzon döntést, támaszkodva a szakbizottság véleményére.
2. § E szakasz azt a sarkalatos szabályt fekteti le, ami a rendelet alkalmazásakor az egyik
legfontosabb eldöntendő kérdés; azaz ki tekinthető dunaújvárosi illetőségű sportolónak
(versenyzőnek). E § (2) bekezdésének speciális szabálya továbbá kimondja, hogy mely esetben
nem tekinthető dunaújvárosi sportolónak, könnyítve ezzel a döntéshozatalt.

A rendelkezés két feltételt határoz meg, ami nem feltétlenül kell, hogy egybeessen. A
csapatsportágban a rendelet könnyítést alkalmaz.
3. § A jutalom teljes összege 12 hónap időtartamra havi bruttó 150.000,- Ft. A jutalom csak
meghatározott időszakban nyújtható, mely után a személyi jövedelemadót a kifizető levonja, a
sportoló kötelessége az adót bevallani. A jutalmazás október 1. napjától vagy a kvóta
megszerzésének hónapjától jár, azzal, hogy a jutalmakat minden esetben 12 hónapig biztosítani
kell.
4. § Szabályozza, hogy mely dokumentumok benyújtására van szükség a jutalmazás nyújtásához.
5. § A jutalmazás nyújtásával kapcsolatos ügyintézést célszerű a Vagyonkezelési osztályánál
tartani, és hivatalbóli ügyintézést előírni, annak érdekében, hogy a sportoló minél előbb juthasson
a felkészülését segítő jutalomhoz. E szakasz a teljesség igénye nélkül felsorolja, hogy az eljáró
szervezeti egység az előkészítés során mely feladatokat köteles ellátni.
6. § Az önkormányzat havi átutalással biztosítja a juttatást mindig a tárgyhóra vonatkozóan, annak
15. napjáig. A jutalommal a sportolónak nem kell elszámolni.
7. § E szakasz szabályozza, hogy miként kell eljárni abban az esetben, ha a sportolóval szemben
az arra illetéke szervek doppingeljárást indítanak, vagy az olimpia részvételről lemond, vagy akár
külső rajta kívül álló ok miatt hiúsul meg az ötkarikás játékokon való részvétele.
A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) Korm. rendelet szabályaira
figyelemmel került megfogalmazásra az (1) bekezdés. Ez az eset a gyakorlatban azt a
legsúlyosabb helyzetet jelenti, amikor a sportoló „A” és „B” mintája pozitív eredményt hozott.
Indokolt ilyenkor a jutalmazás folyósításának azonnali felfüggesztése. A rendelet szankciósan írja
elő a jogerősen megállapított doppingvétség esetére írja elő a visszafizetési kötelezettséget.
Amennyiben a sportoló tisztázza magát az eljárás folyamán, úgy részére a jutalmazás tovább
folyósításáról kell intézkedni. Egyéb más esetekben (pl.: súlyos sérülés miatti lemondás, eligazolás
stb.) a jutalmazás folyósításának megszüntetése, azaz a további havi támogatások ki nem fizetése
az indokolt a részvétel elmaradása miatt. Garanciális szabály, hogy erről az illetékes szakbizottság
véleményének kikérése mellet dönt mindet esetben a Közgyűlés a mind a felfüggesztés, mind a
megszüntetés tárgyában. Új elem, hogy a fentiekkel összefüggésben a tervezet előírja a sportoló
bejelentési kötelezettségét.
8. § Indokolt a sportolót felkészítő személy munkáját is honorálni, hiszen az olimpiai felkészülés
hosszú folyamata nemcsak a sportolótól, de az őt támogató/felkészítő személyektől is áldozatos
munkát kíván.
Ezért a § csak az olimpián ténylegesen részt is vett sportoló részére teremti meg annak
lehetőségét, hogy írásbeli nyilatkozatban kérje az önkormányzattól, hogy az őt közvetlenül
felkészítő sportszakember (edző) jutalmazását. A jutalom nyújtása független az elért olimpiai
eredményektől. A nyilatkozat (kérelem) benyújtására indokolt méltányos határidőt szabni.
A sportoló nyilatkozatát szükséges megerősíteni, igazolni. A rendelet így előírja, hogy két
személynek (a sportszervezet és a szakosztály vezetőjének) kell igazolnia, hogy valóban a
megnevezett edző irányította az olimpiai felkészülést. Természetesen, ha a szakosztály vezetője
azonos a felkészítő edzővel a sportszervezet vezetőjének igazolása elegendő tekintendő. Fontos,
hogy együttes, és egybehangzó igazolás szükséges a jutalmazási döntés meghozatalához.
Értelemszerű, hogy ennek hiánya a jutalmazás elmaradását eredményezi.
A jutalmazásról az illetékes szakbizottság véleményének kikérése mellett a Közgyűlés dönt.
Megjegyzendő, hogy jutalmazásban részesíthető bármely edző, szakedző. Nem szükséges
szakképesítést igazolni, továbbá adott esetben Dunaújvároson kívül élő (pl.: budapesti lakos), és
ott tevékenykedő edző is jogosult lehet a jutalomra, ha ehhez a feltételek teljesülnek.
9. § Összhangban a 8. § (1) bekezdésének rendelkezésével e szakasz - szigorú és következetes kizáró szabályt rögzít.

10. § E szakasz a sportolók olimpiai eredményességi jutalmazását fekteti le, értelemszerűen az
elért helyezés figyelembevételével. Indokolt a legkimagaslóbb eredményeket elérők, azaz az 1-6.
helyezést elérők jutalmazása. A jutalmazás - ugyanúgy mint a kvalifikációt szerzett sportolók
esetén - egységes. Az egyéni és csapatsportágban szereplők ugyanazon jutalmakban
részesülhetnek. Minden egyes helyezés után jutalom jár, azaz abban az esetben egy versenyző
több 1-6. helyezést ér el az olimpián, úgy minden helyezés után jogosult az eredményességi
jutalomra. (Megjegyzendő, hogy az „egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmazásáról
szóló 200/2013. (VI.13.) Korm. rendelet alapján mind a versenyzők (játékosok), mind edzők
jutalomban részesülhetnek.)
11. § Indokolt a sportolót felkészítő személy munkáját eredményességi szempontból is honorálni.
Az edző jutalmazására garanciális szabályt állít fel a tervezet, miszerint a jutalmazás előfeltétele,
hogy a 8. § szerint is jutalomban részesüljön a sportszakember. Összegszerűségét tekintve az
edző jutalma az általa felkészített és 1-6. helyezés valamelyikét elért sportoló jutalmazásának fele.
Az edző jutalmazására értelemszerűen irányadók a 10. §-nál írtak, azaz ha egy edző több
tanítványa ér el kimagasló eredményt, úgy az edző minden egyes helyezés után jutalomra lesz
jogosult.
12. § E szakasz az eredményességi jutalom ünnepélyességét rögzíti.
13. § Az önkormányzat az olimpia megrendezésének évében, és az azt megelőző évre vonatkozó
költségvetési rendeletében külön sort biztosít a kvóta megszerzéséért járó, és az olimpián
kimagasló eredményeket elérő sportolók jutalmazására.
14. § A rendelet a kihirdetését követő 30. napon fog hatályba lépni. Ezzel egyidejűleg a korábbi
ugyanezen tárgyú rendelet, és az azt módosító rendelet hatályát veszti.
Az előterjesztést az előkészítés szakaszában a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
áttekintette, és láttamozással látta el.
Az előterjesztést az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017. szeptember 19-ei
rendkívüli ülésén megtárgyalta.
Az előterjesztést az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. szeptember 19-ei rendkívüli
ülésén megtárgyalta.
A bizottságok véleményét az elnökök szóban terjesztik a Közgyűlés elé.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági
és sport bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2017. (………) önkormányzati rendelete
az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) teljesítménye elismeréseként jutalmazásban részesíti azt a dunaújvárosi
igazolt sportolót, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett nyári vagy téli
olimpiai játékokon, Paralimpián (a továbbiakban együtt: olimpia), a magyar nemzeti
válogatott tagjaként egyéni versenyszámban olimpiai részvételre (indulásra) jogosító
kvótát szerez (a továbbiakban: kvóta).
(2) Egyéni versenyszámban a kvóta megszerzésének minősül az is, ha a dunaújvárosi
igazolt sportoló Magyarország számára szerez kvótát.
(3) E rendelet alkalmazásában egyéni versenyszámon a páros versenyszámot is érteni kell.
(4) A Közgyűlés teljesítménye elismeréseként jutalmazásban részesíti azt a
csapatsportágban szereplő dunaújvárosi igazolt sportolót is, aki a magyar nemzet
válogatott tagjaként olimpiai kvalifikációs tornán a kvóta megszerzésében tényleges
aktív sportteljesítménnyel (játékkal) részt vett.
(5) A Közgyűlés a sportügyekért felelős bizottság véleményének kikérése mellett dönt a
jutalmazás nyújtásáról.
2. § (1) Dunaújvárosi igazolt sportolónak az a versenyző (játékos) minősül, aki a kvóta
megszerzésének napján:
a) dunaújvárosi bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, és
b) dunaújvárosi székhelyű sportszervezet igazolt sportolója.
(2) Csapatsportág esetén - dunaújvárosi bejelentett állandó lakóhely hiányában
-dunaújvárosi igazolt sportolónak kell tekinteni azt a játékost is, aki az olimpiát megelőző
magyar bajnoki idényben dunaújvárosi székhelyű sportszervezet igazolt sportolója volt.
3. §

(1) A kvóta megszerzésért járó teljes jutalmazás bruttó pénzösszege 1.800.000,- Ft.
(2) A jutalom összege havonta egyenlő részletekben kerül kiutalásra, mely után a
közterheket Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fizeti meg (járulékok), és a
személyi jövedelemadót kifizetői levonás után teljesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
felé.
(3) A jutalmazás után a személyi jövedelemadó bevallása a jutalmazott dunaújvárosi igazolt
sportoló (a továbbiakban: sportoló) kötelezettsége.
(4) A jutalmazás időtartama: 12 hónap.
(5) A jutalmazásra jogosító időszak az olimpia évét megelőző év október 1. napjától az
olimpia megrendezését követő hónap utolsó napjáig tart. Az a sportoló, aki a
jutalmazásra jogosító időszak kezdeti hónapját követően szerez kvótát, a jutalmazásra a
kvóta megszerzése hónapjától jogosult.
(6) A támogatást 12 hónapig biztosítani kell akkor is, ha a kvóta megszerzése és az (5)
bekezdésben írt jutalmazásra jogosító időszak lejárata között kevesebb, mint 12 hónap
van hátra.

4. § (1) A jutalmazás nyújtásának az 1. § és 2. §-ban foglaltakon túl további feltétele, hogy a
sportoló Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési
Osztályán (a továbbiakban: Vagyonkezelési osztály) benyújtsa:
a) a személyes adatait tartalmazó hatósági igazolványokat, igazolásokat, és
b) magyarországi pénzintézetnél saját nevére szóló bankszámlaszámát.
5. §

A jutalmazás nyújtásának előkészítése során a Vagyonkezelési Osztály hivatalból:

a) felveszi a kapcsolatot az olimpiai kvóta megszerzéséről való tudomásszerzést
követően a sportolóval,
b) bekéri a kvóta megszerzésével összefüggő adatokat a sportoló sportszervezetétől
vagy az országos sportági szakszövetségtől,
b) felhívja a sportolót a szükséges iratok, adatok benyújtásra, és
c) döntésre előkészíti a jutalmazás nyújtásáról szóló közgyűlési határozat- tervezetet.
6. §

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jutalom összegét - mely havi bruttó
150.000,- Ft - átutalással biztosítja, oly módon, hogy a tárgyhavi jutalmat előre fizeti meg
az adott hónap 15. napjáig.

7. § (1)

A hivatalos tudomásszerzést követő hónaptól - a sportügyekért felelős bizottság
véleményének kikérése mellett - a Közgyűlés felfüggeszti jutalmazása folyósítását
annak a sportolónak, akit doppingeljárás alá vontak.
Amennyiben az eljárás alapján a doppingvétséget megállapítják, úgy az erről szóló
döntés jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül a sportoló a neki addig
folyósított jutalmat a jegybanki alapkamat kétszeresével megemelt mértékben
egyösszegben köteles visszafizetni.
Amennyiben a sportoló ellen a doppingeljárást megszüntetik, vagy doppingvétséget vele
szemben nem állapítanak meg, úgy a jutalom tovább folyósításáról kell intézkedni. A
felfüggesztés időtartama a jutalmazás időtartamába nem számít bele.
Nem lehet jutalmazásban részesíteni, illetve a hivatalos tudomásszerzést követő
hónaptól meg kell szüntetni jutalma folyósítását annak a sportolónak, aki:
a) az olimpián való részvételt a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, illetve a Magyar
Paralimpiai Bizottsághoz benyújtott nyilatkozatában lemondta,
b) csapatsportágban nem szerepel az olimpiára hivatalosan benevezett válogatott
keretben,
c) egyéb más ok miatt veszíti el jogát az olimpiai részvételre,
d) az aktív sportolással felhagy, vagy
e) a 2. §-ban írt feltételek vele szemben már nem állnak fenn.
A sportoló köteles 8 napon belül írásban bejelenteni a polgármesternek, ha az (1) és (4)
bekezdésben írt valamely tény, körülmény bekövetkezett.
A jutalom folyósításnak megszüntetéséről a Közgyűlés a sportügyekért felelős bizottság
véleményének kikérése mellett dönt.

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
8. § (1)

Az egyéni versenyszámban az olimpián részt vett sportoló írásbeli nyilatkozata alapján a
Közgyűlés jutalomban részesíti azt a sportszakembert (a továbbiakban: edző), aki az
olimpiai felkészülését közvetlenül irányította. A sportoló az olimpián való részvételét
követően, az olimpia megrendezésének éve utolsó munkanapjáig nyújthatja be
nyilatkozatát a polgármesterhez.
(2) A közgyűlési döntés előkészítéshez a Vagyonkezelési osztály beszerezi az edzőt
foglalkoztató sportszervezet vezetője, valamint az edző szakosztálya képviseletére
jogosult vezető együttes írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a megnevezett edző irányította
a sportoló olimpiai felkészülését.
(3) A Közgyűlés a sportügyekért felelős bizottság véleményének kikérése mellett dönt a
jutalom nyújtásáról.
(4) A jutalom összege bruttó 300.000,- Ft, mely után a közterheket Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata fizet meg (járulékok), és a személyi jövedelemadót kifizetői
levonás után teljesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.
(5) A jutalom után a személyi jövedelemadó bevallása a jutalmazott edző kötelezettsége.
(6) Amennyiben a sportoló több edzőt jelöl meg nyilatkozatában felkészítőként, úgy a
jutalom teljes összegét az edzők között egyenlő arányban kell felosztani.

9. §

Az a sportoló, akit doppingeljárás alá vontak a 8. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat
benyújtására nem jogosult.

10. § (1) Az a sportoló, aki az olimpián egyéni versenyszámban vagy csapatsportágban 1-6.
helyezést ér el eredményességi jutalomban részesül. Amennyiben a sportoló több
egyéni versenyszámban ér el 1-6. helyezést, úgy részére valamennyi helyezése után
meg kell állapítani az eredményességi jutalmat.
(2) A Közgyűlés a sportügyekért felelős bizottság véleményének kikérése mellett dönt az
eredményességi jutalom nyújtásáról.
(3) Az eredményességi jutalmazás bruttó pénzösszegei egyéni versenyszámban és
csapatsportágban az alábbiak:
a) 1. helyezés: 1.000.000,- Ft,
b) 2. helyezés: 750.000,- Ft,
c) 3. helyezés: 600.000,- Ft,
d) 4. helyezés: 400.000,- Ft,
e) 5. helyezés: 300.000,- Ft,
f) 6. helyezés: 200.000,- Ft.
(4) Az elért helyezést az olimpiai versenyszámról (tornáról) kiállított hivatalos
jegyzőkönyvvel kell igazolni. Hivatalos jegyzőkönyvnek kell tekinteni a jegyzőkönyv
elektronikusan elérhető változatát is.
(5) Az eredményességi jutalom után a közterheket Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata fizet meg (járulékok), és a személyi jövedelemadót kifizetői levonás
után teljesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.
(6) Az eredményességi jutalom után a személyi jövedelemadó bevallása a jutalmazott
sportoló kötelezettsége.
11. § (1) Amennyiben a sportolót felkészítő edzőt a Közgyűlés a 8. § rendelkezései alapján
jutalomban részesíti, úgy az edző - egy fő versenyző, játékos után - eredményességi
jutalomra jogosult.
(2) Az edző eredményességi jutalmának összege az általa felkészített sportoló
eredményességi jutalmának fele. Amennyiben egyéni versenyszámban az edző több
versenyzője jogosult eredményességi jutalomra, úgy eredményességi jutalmát a legjobb
helyezést elért versenyző eredményességi jutalma alapján kell meghatározni.
(3) A Közgyűlés a sportügyekért felelős bizottság véleményének kikérése mellett dönt az
edző eredményességi jutalmazásáról.
(4) Az eredményességi jutalom után a közterheket Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata fizet meg (járulékok), és a személyi jövedelemadót kifizetői levonás
után teljesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.
(5) Az eredményességi jutalom után a személyi jövedelemadó bevallása a jutalmazott edző
kötelezettsége.
12. §

Az eredményességi jutalom átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melyet a
polgármester ad át.

13. §

A közgyűlés az olimpiai megrendezése éve szerinti, és azt azt megelőző év szerinti
költségvetési rendeletében külön soron biztosítja az e rendeletben meghatározott
jutalmak fedezetét.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók támogatásról szóló
26/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet,
2. az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók támogatásról szóló
26/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2016. (III.18.)
önkormányzati rendelet.
Cserna Gábor
polgármester

Dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék: A rendelet 2017. ……………………-án kihirdetésre került.
Dr. Sürü Renáta
jegyző

