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A     napirendi     pont     rövid     tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  2002. évben alkotta meg  14/2002.
(IV.5.) önkormányzati rendeletét „az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól,
kötelezettségeiről  és  támogatásáról”  címmel.  A  rendeletet  az  azóta  eltelt  időszakban  egy
alkalommal,  2009-ben  módosította  a  Közgyűlés.  A  rendelet  bevezető  részét  több  okból  is
módosítani szükséges,  mely törvényesen csak új  rendelet  megalkotásával  lehetséges,  emellett
számos elavult, nem alkalmazott szabályozást is tartalmaz. 
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Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta - jegyző
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
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JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ……/2017. (……) 
„az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről”  szó-

ló önkormányzati rendelete megalkotására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a  14/2002. (IV.5.) önkormányzati
rendeletével szabályozta  az  önkormányzat  sporttevékenységgel  kapcsolatos  feladatait  és
kötelezettségeit, továbbá a sporttal kapcsolatos támogatásokat.
Az  azóta eltelt  több mint  15 év alatt  a  rendeletet  két  alkalommal  módosította  a Közgyűlés.  A
rendelet mára már elavult, újraalkotása elkerülhetetlen.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény a következőképpen rendelkezik:
„55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel,

sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d)  megteremti  az  önkormányzati  iskolai  testnevelés  és  sporttevékenység  gyakorlásának

feltételeit.
(2)  A települési  önkormányzat  az (1)  bekezdésben foglaltakon kívül  -  a  köznevelésről  szóló

törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez,
vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges
feltételeket.

(3) A megyei és a fővárosi önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési
feladatai körében:

a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit,
b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
c)  segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó

sportrendezvények lebonyolítását,
d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
e)
f)  közreműködik  a  sport  népszerűsítésében,  a  mozgásgazdag  életmóddal  kapcsolatos

sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.
(4) A megyei  jogú városi önkormányzat  illetékességi  területén - adottságainak megfelelően -

ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat.
(5)  A  helyi  önkormányzatok  -  figyelemmel  a  49.  §  d)  pontjában  foglaltakra  is  -  a  sporttal

kapcsolatos  feladataik  ellátásához  a  költségvetési  törvényben  és  más,  a  sport  állami
támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek.

(6)  Az  e  törvényben  meghatározott  feladatai  alapján  a  tízezernél  több  lakosú  helyi
önkormányzatok  rendeletben  állapítják  meg  a  helyi  adottságoknak  megfelelően  a  sporttal
kapcsolatos  részletes  feladatokat  és kötelezettségeket,  valamint  a  költségvetésükből  a sportra
fordítandó összeget.”
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 hatályon kívül helyezi, és ezzel egyidejűleg egy könnyen áttekinthető,



világos  norma-tartalommal  rendelkező  megalkotását  irányozza  elő.  A  rendelet-tervezet  a
jogalkalmazást segítve egyszerű nyelvtani megfogalmazású jogi normákból áll.
A rendelet-tervezet nem tartalmaz fejezeteket, szerkezeti egységeit tekintve 6 darab alcímből és
12 szakaszból áll.

Tájékoztatjuk  a  T.  Közgyűlést,  hogy  a  tervezet  a  rendelet  teljes  bevezető  részét  módosítja,
tekintettel  arra,  hogy  a  hatályon  kívül  helyezett  (korábbi  Alkotmányra,  sporttörvényre  és  Ötv.)
jogszabályokra  hivatkozik.  A  bevezető  rész  módosítása,  „újra-szabályozása”  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.
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. 
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

1-2. § A rendelet e szakasza rögzíti a rendelet célját és alapelveit, melyben azon alapértékeket
fekteti le a közgyűlés, melyek mentén a Közgyűlés meghozza döntéseit.

3. §  E szakasz a sporttal kapcsolatos legfontosabb sporttörvény által meghatározott  és önként
vállalt feladatokat sorolja fel. A sporttörvény megalkotásakor a normaszövethez fűzött indokolás
szerint: „indokolt az adott önkormányzat döntésére bízni, hogy teherbíró-képességének, gazdasági
helyzetének  függvényében  milyen  egyéb,  a  kötelező  feladatokon  túl  meghatározott  módon
támogatja illetékességi területén a sportot. (……) Ugyanakkor az „adottságainak megfelelő” kitétel
alkalmazása  egyértelművé  teszi,  hogy  az  önkormányzat  ezt  a  feladatát  gazdasági  teherbíró-
képessége keretei között gyakorolja. 
A  megyei  jogú  városi  önkormányzatok  részére  a  törvényben  megállapított  feladatok  szintén
pontosítják a jelenleg hatályos szövegben leírtakat. A hatályos törvény szerint ui. a megyei jogú
városi  önkormányzatok  az  illetékességi  területükön  kötelezően  ellátják  a  megyei  (fővárosi)
önkormányzatok részére meghatározott feladatokat.” 
Megjegyzendő, hogy a fakultatívan vállalt feladatok az önkormányzat jövőbeni teherbíró képesség
függvényében egyszerű rendelet-módosítás útján jövőben bővíthetők, vagy akár csökkenthetők is.

4.  § Rögzíti,  hogy  az  önkormányzat  éves  költségvetésében  fedezetet  biztosít  az  itt  felsorolt
valamennyi sporttal kapcsolatosan meghozandó döntésére, kialakítva a sport jellegű támogatások
nyújtásának rendszerét.    

5. § Az önkormányzat tulajdonába álló létesítményeket rögzíti, továbbá kötelező jelleggel előírja a
működtető részére a határidőre történő beszámolási kötelezettséget. 

6. §  E szakasz a felnőtt versenyzők eredményességi jutalmazását fekteti le, értelemszerűen az
elért helyezés figyelembevételével. Indokolt a legkimagaslóbb eredményeket elérők, azaz a Világ
és Európa bajnokság 1-6. helyezést, továbbá a Magyar bajnokság 1-3. elérők jutalmazása.
A jutalmazás - ugyanúgy mint az olimpián kimagaslóan szerepelt 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  a
nevesített  versenyeken,  úgy  minden  helyezés  után  jogosult  az  eredményességi  jutalomra.
Megjegyzendő,  hogy  csapatsportágban  kizárólag  a  legmagasabb  osztályú  bajnokságban  elért
helyezés honorálható.

7.  §  E szakasz a fiatal  (utánpótlás  korú),  azaz serdülő,  junior,  ifjúsági  korosztályú  versenyzők
eredményességi  jutalmazását  fekteti  le,  értelemszerűen  itt  is  az  elért  helyezés
figyelembevételével.  Indokolt  motivációt  adni  a  legkimagaslóbb  eredményeket  elérő  fiatoknak,
azaz  az  1-3.  (Világ  és  Európa  bajnokság)  helyezést  elérőket  jutalmazza  a  szabályozás.  A
jutalmazás - ugyanúgy mint az olimpián kimagaslóan szerepelt sportolók esetén - egységes. Az
egyéni és csapatsportágban szereplők itt is ugyanazon jutalmakban részesülhetnek. Minden egyes
helyezés után jutalom jár,  azaz abban az esetben egy versenyző több 1-3.  helyezést  ér  el  a
nevesített  versenyeken  (bajnokság),  úgy  minden  helyezés  után  jogosult  az  eredményességi
jutalomra.  Megjegyzendő,  hogy  csapatsportágban  kizárólag  a  legmagasabb  osztályú
bajnokságban elért helyezés honorálható.

8. §  Indokolt  a felnőtt,  és korosztályos versenyzőket (játékosokat) felkészítő edzők munkáját is
honorálni, hiszen a versenyekre való felkészülés hosszú folyamata nemcsak a sportolótól, de az őt
támogató/felkészítő személyektől is áldozatos munkát kíván. 

9. § A jutalmak nyújtásnak előfeltételét írja elő e szakasz, vagyis, hogy a sportszervezet vezetője
írásban a polgármesternél bejelentse az elért eredményeket, és igazolja is azokat.   

10 -  11.  §  A jutalmazás nyújtásáról  a  polgármester  a közgyűlés  által  átruházott  hatáskörében
eljárva hoz döntést, határozat formájában, azonban ehhez minden esetben az illetékes oktatási,
ifjúsági,  kulturális  és  sportbizottság  véleményt  kell  adnia.  A  jutalmak  átadása  az  eddigi
gyakorlatnak megfelelően december hónapban kerül sor, amitől indokolt  felhatalmazást adni az
eltérésre.

12. § A rendelet a kihirdetését követő 2. napon fog hatályba lépni, összhangban a Közgyűlés által
alkotott  „olimpia  részvételi  jogot  szerzett  dunaújvárosi  sportolók  jutalmazásáról”  szóló
önkormányzati  rendelettel.  Ezzel  egyidejűleg  a  jelenleg  még  hatályban  lévő  14/2002.  (VI.12.)
önkormányzatai rendelet és az azt módosító rendelet hatályát veszti.

Továbbá a  T.  Közgyűlés  tájékoztatása érdekében  az  előterjesztés  2.  számú mellékletként a
normaszöveghez csatoljuk - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése
alapján készített - egyszerűsített hatásvizsgálati lapot. 

Az előterjesztést az előkészítés szakaszában a Költségvetési és Pénzügyi Osztály áttekintette, és
láttamozással látta el.
Az előterjesztést az  Oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és sport  bizottság 2017.  októbert  10-ei  rendes
ülésén megtárgyalta,  és  a  rendelet-tervezetet  az  5.  §  (1)  bekezdés  h)  és  i)  pontja  szerinti
kiegészítéssel 6:0:0 arányban támogatta.
Az előterjesztést az Ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2017.  október  11-ei  rendes  ülésén
megtárgyalta, és a rendelet-tervezetet az 5. § (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti kiegészítéssel
5:0:0 arányban támogatta.

Fentiek  alapján  kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  az  előterjesztés  1.  számú mellékletében  szereplő
önkormányzati rendelet megalkotására.

Dunaújváros, 2017. október 19.

                              Izsák Máté s.k.                                                  Tóth Kálmán s.k.
 az oktatási, kulturális, ifjúsági        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

                  és sport bizottság elnöke                                                   elnöke



AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
……/2017. (……) önkormányzati rendelete

az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, 
és kötelezettségeiről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény  55.  §  (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, alapelvei

1. §  E rendelet célja, hogy 
a)  megállapítsa  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlése  (a
továbbiakban:  közgyűlés)  a  sporttörvényben  maghatározottak  szerinti  a  sporttal
kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit,  
b)  biztosítsa  az  önkormányzat  sportkoncepciójának  megvalósításához  szükséges
feltételrendszert, és 
c)  szabályozási  keretet  adjon  a  sport  támogatására  meghatározott  költségvetési
előirányzatok felhasználásának.

2. §  (1) A közgyűlés - figyelemmel a testi, lelki egészséghez való alapjogra - arra törekszik, hogy
Dunaújváros közigazgatási területén élő lakosság valamennyi korosztálya számára minél
szélesebb körben biztosítsa az egészséges életmód - sportolással,  testedzéssel való -
elérésének  lehetőségét.  A  közgyűlés  e  célból  lehetőségeihez  mérten  folyamatosan
elősegíti azt, hogy a sport - ideértve a tömeg- és szabadidősportot - a helyi társadalmi
életben kiemelt szerepet töltsön be.    

(2) A közgyűlés a sport valamennyi helyi feltétel rendszerét úgy alakítja ki és működteti, hogy
a sport értékei a lakossághoz eljussanak és érvényesüljenek, az aktívan sportolók száma
emelkedjen. 

(3) A közgyűlés  elismeri  a  sport  által  betöltött  társadalmi  funkcióikat,  melyek  jelentősége,
pozitív hatása különösen
a) az egészségmegőrzésben, 
b) a személyiségformálásban, 
c) a közösségformálásban, és
d) a példakép-kialakításban nyilvánul meg. 

        (4) A  közgyűlés  a  sport  -  ideértve  a  sportlétesítményeket  -  hatékony  fejlesztése  és
támogatása  révén  döntéseivel  hozzájárul  a  Nemzeti  Sportstratégia  megvalósításához,
valamint a hosszú távú sportfejlesztési célok eléréséhez.  

 (5) A közgyűlés a sporttal összefüggésben hozott döntései során figyelemmel van arra, hogy 
a) a sport valamennyi humán ágazattal egyenrangú, és 
b)  a  sport  tevékenység  egyes  részterületei  (óvodai  és  iskolai  testnevelés,  diáksport,
versenysport,  szabadidősport,  fogyatékosok  sportja)  egymással  kölcsönhatásban  álló
egészet alkotnak. 

2. A közgyűlés sporttal kapcsolatos feladatai, kötelezettségei
   
3. §        A közgyűlés a sporttörvénnyel összhangban

1. megalkotja a sportkoncepciót, melyben meghatározza a sport hosszú távú fejlesztési
céljait, 
2. gondoskodik a sportkoncepció végrehajtásáról,  
3.  közreműködik  az  egészséges  életmóddal,  felvilágosító  tevékenységgel  összefüggő
feladatok ellátásában, 
4. támogatja és javítja a szabadidősport feltételeit,



5.  fejleszti  a  modern  sportélet  és  az  utánpótlás  egyik  alapját  képező  óvodai,  iskolai
testnevelés, továbbá a diáksport személyi és tárgyi feltételeit,
6. támogatja a sportszervezetek utánpótlás-nevelését,
7. támogatja a versenysportot,
8.  elismeri  és  jutalmazza  a  dunaújvárosi  székhelyű  sportszervezet  kiemelkedően
eredményes versenyzőit,
9. elismeri és jutalmazza a kiemelkedően eredményes versenyzőket felkészítő edzőket,
10. támogatja a fogyatékosok sportját, sport-lehetőségeiket fejleszti,
11. biztosítja a fogyatékos személyek számára a sportlétesítmények használatát,
12. fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
13. a dunaújvárosi székhelyű sportszervezetek részére kedvezményes 
létesítményhasználatot biztosít, 
14. együttműködik a sportszervezetekkel, és az országos sportági szakszövetségekkel, 
15. segíti a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételt,
16. segíti a hátrányos helyzetű személyek sportolását, 
17. közreműködik a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításában,
18.  segíti  a  helyi  versenyrendszerek  kialakítását  és  működtetését,  sportrendezvények
szervezését,
19. segíti az edző-képzést, továbbképzést, 
20. segíti a sportorvosi tevékenységet,
21. közreműködik a térség sportszervezési feladatainak ellátásában,
22. együttműködik a Dunaújvárosi Tankerülettel a dunaújvárosi köznevelési intézmények
sportcélú létesítményeinek és eszközeinek sportcélú hasznosítása érdekében.

3. A közgyűlés sporttámogatási rendszere

4. §  (1)   A  közgyűlés  az Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  (a továbbiakban:
önkormányzat) éves költségvetési rendeletében fedezetet biztosít

a) a dunaújvárosi székhelyű sportszervezetek működési célú pályázataira,
b) sportlétesítmények bérleti díjának pályázati úton történő támogatására,
c) dunaújvárosi székhelyű nevesített sportszervezetek működési célú támogatására,
d) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartására, és
e) eredményességi jutalmak nyújtására.

(2) A  közgyűlés  évente  legalább  egy  alkalommal  az  (1)  bekezdés  a)  pontjában  írtak
megvalósítása érdekében felhívást tesz közé az önkormányzat hivatalos honlapján. 

(3) A  közgyűlés  évente  legalább  egy  alkalommal  az  (1)  bekezdés  b)  pontjában  írtak
megvalósítása érdekében felhívást tesz közzé az önkormányzat hivatalos honlapján.

(4) Az  (1)  bekezdés  a)-c)  pontjában  foglaltakon  kívül  sport  tevékenységgel  összefüggő
bármely támogatás egyedi  kérelem alapján kizárólag sportszervezet részére nyújtható,
feltéve, hogy a költségvetési fedezet rendelkezésre áll.  

(5) A  közgyűlés  meghatározza  olimpiai  tehetséggondozó  programját,  és  ehhez
kapcsolódóan  az  olimpiai  részvételi  jog  (olimpiai  kvóta)  megszerzésére  eséllyel
rendelkező dunaújvárosi székhelyű sportszervezet igazolt  versenyzőit  ösztöndíjrendszer
útján pénzbeli támogatásban részesíti. 

(6) Az  olimpiai  tehetséggondozó  program  elveit  a  dunaújvárosi  székhelyű
sportszervezetekkel lefolytatott egyeztetést követően a közgyűlés határozza meg a Nyári
Olimpiai  Játékok megrendezése előtt  két  évvel.  Az  olimpiai  tehetséggondozó  program
keretében  nyújtandó  támogatásokról  a  sportügyekért  felelős  bizottság  véleményének
kikérése mellett a közgyűlés dönt. 

4. Az önkormányzat sportlétesítményei

5. § (1) Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti
      a) Fabó Éva Sportuszoda,
      b) Dunaújvárosi Sportcsarnok,
      c) Dunaújvárosi Jégcsarnok,
      d) Dunaújvárosi Tornacsarnok,



      e) Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion,
      f)  Dunaújvárosi Élményfürdő,  
      g) Városi Lőtér,

 h) Radari Sporttelep,
      i)  a volt Vidám Park területén lévő sportpályák.

     (2) A  közgyűlés  a  sportlétesítmények  működtetéséről  szóló  éves  szakmai  beszámoló
értékeléséről  a  sportügyekért  felelős  bizottság  véleményének  kikérése  mellett  dönt.  A
beszámoló  benyújtására  a  sportlétesítmény  üzemeletetője  köteles,  tárgyévet  követő
március hó utolsó munkanapjáig. 

(3) Dunaújváros közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonban álló
a) Batsányi utcai teniszpálya,
b) "Napos-part" lakóterületi teniszpálya és kézilabda pálya
elnevezésű sportlétesítmények fenntartása és sportcélú hasznosítására - civil szervezettel
kötött - szerződés alapján kerül sor. 

5. Eredményességi jutalmazás

  6. §  (1) Az  a  dunaújvárosi  székhelyű  sportszervezte  igazolt  versenyzője,  aki  a  Nemzetközi
Olimpiai  Bizottság  által  elismert  sportág  egyéni  versenyszámában  vagy
csapatsportágban  felnőtt  (amatőr)  Világbajnokságon,  Európa-bajnokságon  1-6.
helyezést, vagy Országos Magyar bajnokságon érmes helyezést ér el eredményességi
jutalomra  jogosult.  Amennyiben  a  versenyző  több  egyéni  versenyszámban  ér  el
eredményességi jutalomra jogosító helyezést, úgy részére valamennyi helyezése után
meg  kell  állapítani  az  eredményességi  jutalmat.  Csapatsportágban  kizárólag  a
legmagasabb  osztályú  bajnokságban  elért  helyezés  után  állapítható  meg
eredményességi jutalom. 

          (2) Az  eredményességi  jutalmazás  bruttó  pénzösszegei  egyéni  versenyszámban  és
csapatsportágban Világbajnokság esetén az alábbiak:
a) 1. helyezés:    500.000,- Ft,
b) 2. helyezés:    350.000,- Ft,
c) 3. helyezés:    250.000,- Ft,
d) 4. helyezés:    200.000,- Ft,
e) 5. helyezés:    150.000,- Ft,
f)  6. helyezés:    100.000,- Ft.

          (3) Az  eredményességi  jutalmazás  bruttó  pénzösszegei  egyéni  versenyszámban  és
csapatsportágban Európa-bajnokság esetén az alábbiak:
a) 1. helyezés:    300.000,- Ft,
b) 2. helyezés:    200.000,- Ft,
c) 3. helyezés:    150.000,- Ft,
d) 4. helyezés:    100.000,- Ft,
e) 5. helyezés:      75.000,- Ft,
f)  6. helyezés:      50.000,- Ft.   

          (4) Az  eredményességi  jutalmazás  bruttó  pénzösszegei  egyéni  versenyszámban  és
csapatsportágban Magyar-bajnoki érmes helyezés után az alábbiak:
a) 1. helyezés:      75.000,- Ft,
b) 2. helyezés:      50.000,- Ft,
c) 3. helyezés:      25.000,- Ft.

  7. §  (1) Az a dunaújvárosi székhelyű sportegyesület 14. életévét betöltött igazolt  versenyzője,
aki  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  által  elismert  sportág  egyéni  versenyszámában
vagy  csapatsportágban  utánpótlás  korosztályú  (junior,  ifjúsági)  Világbajnokságon,
Európa-bajnokságon érmes helyezést ér el, vagy Országos Magyar bajnoki címet szerez
eredményességi  jutalomra  jogosult.  Amennyiben  a  versenyző  több  egyéni
versenyszámban  ér  el  eredményességi  jutalomra  jogosító  helyezést,  úgy  részére
valamennyi  helyezése  után  meg  kell  állapítani  az  eredményességi  jutalmat.
Csapatsportágban kizárólag a legmagasabb osztályú bajnokságban elért helyezés után
állapítható meg eredményességi jutalom. 



          (2) Az (1) bekezdésben meghatározott életkor betöltésénél a naptári évet kell  figyelembe
venni.

          (3) Az  eredményességi  jutalmazás  bruttó  pénzösszegei  egyéni  versenyszámban  és
csapatsportágban  utánpótlás  korosztályú  (junior,  ifjúsági)  Világbajnokság  esetén  az
alábbiak:
a) 1. helyezés:    200.000,- Ft,
b) 2. helyezés:    150.000,- Ft,
c) 3. helyezés:    100.000,- Ft,

          (4) Az  eredményességi  jutalmazás  bruttó  pénzösszegei  egyéni  versenyszámban  és
csapatsportágban utánpótlás korosztályú (junior, ifjúsági) Európa-bajnokság esetén az
alábbiak:
a) 1. helyezés:    150.000,- Ft,
b) 2. helyezés:    100.000,- Ft,
c) 3. helyezés:      75.000,- Ft,

          (5) Az  eredményességi  jutalmazás  bruttó  pénzösszege  egyéni  versenyszámban  és
csapatsportágban utánpótlás korosztályú (junior, ifjúsági) Magyar-bajnoki cím elnyerése
után 40.000,- Ft.

 8. §  (1) Az  eredményességi  jutalomra  jogosult  versenyző  mellett  az  őt  felkészítő  edző  is
eredményességi jutalomra jogosult.

(2) Az  edző  eredményességi  jutalmának  bruttó  összege  az  általa  felkészített  versenyző
eredményességi jutalmának fele.

(3) Amennyiben  egyéni  versenyszámban  az  edző  több  versenyzője  jogosult
eredményességi  jutalomra,  úgy  eredményességi  jutalmát  a  legjobb  helyezést  elért
versenyző eredményességi jutalma alapján kell meghatározni. Csapatsportág esetén, a
csapat által elért helyezés alapján kell megállapítani az edző eredményességi jutalmát.

(4) Amennyiben a versenyzőt több edző készítette fel, az eredményességi jutalmat közöttük
egyenlő arányban kell felosztani.

  9. §  (1) Az  eredményességi  jutalmazás  feltétele,  hogy  a  sportszervezet  vezetője  a  verseny
(torna) befejezésétől számított 15 napon belül írásban értesítse a polgármestert az elért
eredményről.

(2) Az értesítésnek tartalmaznia kell
a) a sportszervezet nevét
b) a versenyző nevét, vagy a csapat névsorát,
c) a verseny elnevezését, helyét, idejét,
d) az elért helyezést, és
e) a versenyzőt felkészítő edző nevét.

(3) A  (2)  bekezdésben  írt  értesítéshez  mellékelni  kell  az  elért  helyezést  igazoló,
versenyszámról  (tornáról)  kiállított  hivatalos  jegyzőkönyvet.  Hivatalos  jegyzőkönyvnek
kell tekinteni a jegyzőkönyv elektronikusan elérhető változatát is.

 (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
versenyző, illetve edző kötelezettsége.

 10. §      Az eredményességi jutalmak nyújtásáról a sportügyekért felelős bizottság véleményének
kikérése mellett  -  a közgyűlés  által  átruházott  hatáskörében eljárva -  a polgármester
dönt.

 11. § (1) Az  eredményességi  jutalom  átadására  ünnepélyes  keretek  között  kerül  sor.  Az
eredményességi jutalmat a polgármester - minden év december hónapjában - adja át.

          (2) Az eredményességi jutalmat az (1) bekezdéstől eltérő időpontban is át lehet adni, ha a
versenyző felnőtt Világbajnokságon, Európa-bajnokságon ér el érmes helyezést,  vagy
felnőtt Magyar bajnoki címet szerez.  
 



6. Záró rendelkezések

12. §  (1)  E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. 
(2)  Hatályát veszti

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlésének  az  önkormányzat
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, kötelezettségeiről és támogatásáról szóló
14/2002. (IV.5.) önkormányzati rendelet,
2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlésének  az  önkormányzat
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, kötelezettségeiről és támogatásáról szóló
14/2002.  (IV.5.)  önkormányzati  rendelete  módosításáról  szóló  32/2009.  (VI.12.)
önkormányzati rendelet.

Cserna Gábor     Dr. Sürü Renáta 
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet 2017. október 20-án kihirdetésre került.

   Dr. Sürü Renáta 
  jegyző


