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JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 30/2017. (X.20.)    
„az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről” 

szóló önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017.  október  19-ei  ülésnapján
alkotta  meg  az  önkormányzat  sporttal  kapcsolatos  feladatairól szóló  30/2017.  (X.20.)
önkormányzati rendeletét.
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 módosítására irányul, az eltelt időszak tapasztalatai alapján.
A módosító rendelet-tervezet nem tartalmaz fejezeteket és alcímeket sem, szerkezeti egységeit
tekintve 6 darab szakaszból áll.



A rendelet-tervezet elkészítésekor figyelemmel voltunk a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az
egyes  kimagasló  sporteredmények  állami  jutalmáról  szóló  200/2013.  (VI.13.)  Korm.  rendelet
rendelkezéseire és fogalomhasználatára. Fontosnak tarjuk kiemelni, hogy a sportolók jutalmazását
a  helyi  önkormányzati  jutalom  csak  kiegészíti,  hiszen  a  fent  említett  Kormányrendelet  igen
méltányos és jutányos jutalmazási rendszert alkalmaz.
Tekintettel arra, hogy minden új hatályba lépő önkormányzati rendeletnek (módosító is) 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. § E szakasz a felnőtt versenyzők eredményességi jutalmazását módosítja, a jelenleg hatályban
lévő  rendelkezések  alapul  vételével,  értelemszerűen  az  elért  helyezés  figyelembevételével.
Indokolt továbbra is a legkimagaslóbb eredményeket elérők, azaz a Világ-, és Európa-bajnokságon
1-6. helyezést, továbbá az Országos Magyar bajnokságon 1-3. elérők jutalmazása, e tekintetben a
korábbiakhoz  képest  nincs  változás,  csupán  stilisztikai  jellegű  kiigazítás,  és  a  jutalmak
összegeinek  kisebb  korrekcióját  hajtja  végre  a  módosítás.  A  módosítás  összességében  az
érintettekre nézve kedvezőbb, mivel több helyezés esetén a jutalom emelését jelenti. A módosítás
konkretizálja  továbbá  azt  is,  hogy  mely  versenyszámok  azok,  amelyek  után  jutalomban
részesíthető a versenyző.  
A  meghatározás  szerint  csak  azon  dunaújvárosi  székhelyű  sportegyesület  igazolt  versenyzője
részesíthető a rendelet alapján eredményességi jutalomban, aki

- a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert
- Olimpiai-, vagy Paralimpiai Játékok hivatalos, állandó versenyprogramjában szereplő
- (amatőr, tehát nem pénzdíjas) felnőtt korosztályú versenyszámokban ér el kimagasló, a

rendeletben meghatározott helyezést.
A jutalmazásra való jogosultsági feltételként nem írja elő a tervezet a dunaújvárosi lakó,- vagy
tartózkodási hely meglétét.
A  jutalmazás  nyújtásának  feltételei  azonos  elvek  alapján  -  csakúgy  mint  az  olimpián
eredményesen  szerepelt  sportolók  esetén  -  egységesen  szabályozottak.  Az  egyéni  és
csapatsportágakban  szereplő  versenyzők  egymással  megegyező  jutalmazási  összegekben
részesülnek. 
A jelenleg hatályban lévő szabályozást egyértelműsíti a módosítás-tervezet, mely szerint a felnőtt
versenyző külön-külön a Világ-, és Európa-bajnokság, továbbá az Országos Magyar bajnokságon
elért  helyezése alapján részesülhet  jutalomban, tehát mindhárom verseny-típusban (bajnokság-
típusban)  elért  kimagasló  teljesítménye  külön-külön  honorálandó,  de  kizárólag  az  adott  a
versenyen (bajnokságon) elért legjobb helyezése után, évente kizárólag egy alkalommal.
A módosítás külön nevesíti, hogy amennyiben a versenyző Világ-, és Európa-bajnokság, továbbá
az  Országos  Magyar  bajnokságon  egyéni  versenyszámon  kívül  sikeres/eredményes  páros
versenyszámban,  egyéni  sportág  csapatversenyszámában  vagy  csapatsportágban,  úgy  ezen
eredménye alapján további évi egy-egy alkalommal a legjobb helyezése alapján versenyenként
külön-külön jutalomra jogosult, természetesen ebben az esetben is kizárólag az adott bajnokság
legjobb helyezését kell figyelembe venni. 
Külön kitér a módosítás arra, hogy csapatsportágban kizárólag a legmagasabb szintű (osztályú)
hazai bajnokságban elért helyezés honorálható, ebben az esetben is értelemszerűen évente egy
alkalommal.

2. § Az utóbbi években elért  kimagasló európai kupaszereplések indokolják (LEN, EHF), hogy
normatív alapon szabályozott legyen az európai kupákban elért eredmények dotálása is, ezért új
elemként  került  a tervezetbe a valamely felnőtt  európai  kupát  elnyerő,  illetve  a döntőbe jutást
kiharcoló dunaújvárosi játékosok (versenyzők) külön jutalmazása, mely természetesen független a
bajnoksági versenyrendszerben elért helyezések jutalmazásától.



3.  §  E  szakasz  a  fiatal  (utánpótlás  korú),  azaz  általában  junior,  illetve  ifjúsági  korosztályú
versenyzők eredményességi jutalmazását fekteti le az 1. §-ban leírt elvekkel megegyezően egy
eltéréssel. Az utánpótlás korú versenyzők az EB-n, VB-n elért 1-6. helyezések, országos magyar
bajnokságon viszont kizárólag az aranyérem elnyerése esetén jutalmazhatók. 

4. §  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, lelkiismeretes munkát kíván. Az elvek azonosak,
azonban  az  edző  a  javaslat  szerint  75%-os  mértékű  jutalomara  lesz  jogosult,  mint  a  legjobb
eredményt  elért  versenyzője.  Az edző mindig  csak a legjobb versenyzőjének eredménye  után
jogosult  jutalomra,  és  évente  kizárólag  egy alkalommal.  Tehát  az  edző bajnokságonként  elért
legjobb helyezések után nem jogosult jutalomra, csak az éves szinten kizárólag egy, mégpedig a
legjobb eredmény után. Ezt a szabályt a csapatsportágakban tevékenykedő edzőkre is alkalmazni
kell. Természetesen előfordulhat az, hogy pl. a versenyző adott esetben nemcsak egyéni, hanem
páros versenyszámban is kimagasló eredményt ér el. Ilyenkor az edző is jogosult lesz mind az
egyéni,  mind  a  páros  versenyszám  után  jutalomra.  Fontos  külön  kiemelni,  hogy  a  módosító-
tervezet  megfogalmazása  szerint:  minden  edzői  jutalom  esetében  a  versenyző  jutalma  az
irányadó,  tehát  az  edző  jutalma  minden  esetben  a  versenyző  legjobb  helyezése  után  járó
jutalomhoz igazodik. 

5. §    E szakasz hatályát vesztő rendelkezést tartalmaz.

6. § A rendelet a kihirdetését követő napon fog hatályba lépni, tehát rendelkezéseit az idei évben
elért eredményekre kell alkalmazni, kivéve a nemzetközi kupa elnyerésének esetét, mely a jövő
évtől, azaz értelemszerűen a jövő évi kupa-idénytől alkalmazandó.

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  2018.
október 09-ei rendes ülésén megtárgyalta, a rendelet-tervezet 6. § (7)-(8) bekezdésének, 6/A. § (2)
bekezdésének  7.  §  (1)  bekezdés  a)  és  b)  pontjának,  és  7.  §  (6)-(7)  bekezdésnek  az
előterjesztésben  szereplő  módosítását  és  ezzel  a  teljes  a  rendelet-tervezetet  6:0:0  arányban
egyhangúan támogatta.  
Az előterjesztést az Ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2018.  október  09-ei  rendes  ülésén
megtárgyalta,  és  az  Oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sport  bizottság  által  elfogadott  fenti
módosításokkal  az  előterjesztést  és  ezzel  a  rendelet-tervezetet  5:0:0  arányban  egyhangúan
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

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

Dunaújváros, 2018. október 18.

                              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 Önkormányzata Közgyűlésének
…./2018. (……) önkormányzati rendelete

az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól,
és kötelezettségeiről szóló 30/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet

 módosításáról

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. §  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlésének  az  önkormányzat
sporttal  kapcsolatos  feladatairól  és  kötelezettségeiről  szóló  30/2017.  (X.20.)
önkormányzat  rendelete  (a  továbbiakban:  Sportrendelet)  6.  §-a  helyébe  a  következő
rendelkezés lép: 

„6. §  (1) Az  a  dunaújvárosi  székhelyű  sportszervezet  igazolt  versenyzője,  játékosa  (a
továbbiakban  együtt:  versenyző)  aki  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság,  a Nemzetközi
Paralimpiai  Bizottság  által  elismert  és  az  Olimpiai-,  Paralimpiai  Játékok  hivatalos,
állandó  versenyprogramjában  szereplő  egyéni  versenyszámban,  páros
versenyszámban,  egyéni  sportág  csapatversenyszámában  vagy  csapatsportágban  -
amatőr - felnőtt korosztályban
a) Világbajnokságon 1-6. helyezést, 
b) Európa-bajnokságon 1-6. helyezést, 
c) Országos Magyar bajnokságon 1-3. helyezést ér el 
pénzbeli  eredményességi  jutalomra  jogosult  (a  továbbiakban:  jutalom)  a  (2)-(4)
bekezdésben írt feltételekkel.

 (2) A versenyzőt az (1) bekezdésben írt bajnokságokon elért helyezése alapján
a) évente egy alkalommal, és
b) bajnokságonként elért legjobb helyezése alapján (külön-külön)
kell jutalomban részesíteni. 

(3) Amennyiben a versenyző egyéni versenyszám mellett más versenyszámban is (páros
versenyszám,  egyéni  sportág  csapatversenyszáma  vagy  csapatsportág)  jutalomra
jogosító helyezést ér el, úgy részére a (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásával további
jutalmat kell megállapítani. 

(4) Csapatsportág  Országos  Magyar  bajnoksága  esetén  a  versenyző  kizárólag  egy,  az
adott  naptári  évben megrendezett  legmagasabb szintű (osztályú)  felnőtt  bajnokságon
elért helyezése után állapítható meg jutalom.

          (5) Nem nyújtható jutalom a hivatalos versenykiírásban szereplő meghívott vagy bemutató
sportágban elért helyezések után.  

          (6) A  jutalom  bruttó  pénzösszegei  felnőtt  Világbajnokságon  elért  helyezés  esetén
versenyzőnként az alábbi összegekben nyújtandó:
a) 1. helyezés:    500.000,- Ft,
b) 2. helyezés:    400.000,- Ft,
c) 3. helyezés:    300.000,- Ft,
d) 4. helyezés:    200.000,- Ft,
e) 5. helyezés:    150.000,- Ft,
f)  6. helyezés:    125.000,- Ft.

          (7) A  jutalom  bruttó  pénzösszegei  felnőtt  Európa-bajnokságon  elért  helyezés  esetén  az
alábbi összegekben nyújtandó:
a) 1. helyezés:    350.000,- Ft,
b) 2. helyezés:    300.000,- 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.   

          (8) A jutalom bruttó pénzösszegei felnőtt Országos Magyar bajnokságon elért helyezések
esetén az alábbi összegekben nyújtandó:
a) 1. helyezés:     100.000,- Ft,
b) 2. helyezés:       80.000,- Ft,
c) 3. helyezés:       60.000,- Ft.

2. §      A Sportrendelet a következő 6/A. §-al egészül ki: 

„6/A. § (1) Jutalomban  kell  részesíteni  azt  a  versenyzőt,  aki  a  látvány-csapatsportok  körébe
tartozó sportágban a sportág európai szakszövetsége által  kiírt  legmagasabb szintű
európai kupát nyer el, vagy 2. helyezést ér el.

          (2) Az (1)  bekezdés szerinti  európai  kupa elnyerése esetén a jutalom fejenkénti  bruttó
összege 100.000,- Ft, míg 2. helyezés elnyerése esetén 75.000,- Ft.”

 3. §      A Sportrendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §  (1) Az  a  versenyző,  aki  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság,  a  Nemzetközi  Paralimpiai
Bizottság  által  elismert  és  az  Olimpiai-,  Paralimpiai  Játékok  hivatalos,  állandó
versenyprogramjában szereplő egyéni versenyszámban, páros versenyszámban, egyéni
sportág csapatversenyszámában vagy csapatsportágban a felnőtt korosztály alatti első
utánpótlás korosztályban 
a) Világbajnokságon 1-6. helyezést, 
b) Európa-bajnokságon 1-6. helyezést, 
c) Országos Magyar bajnokságon 1. helyezést ér el 
jutalomra jogosult a (2)-(4) bekezdésben írt feltételekkel. 

 (2) A versenyzőt az (1) bekezdésben írt bajnokságokon elért helyezése alapján
a) évente egy alkalommal, és
b) bajnokságonként elért legjobb helyezése alapján (külön-külön)
kell jutalomban részesíteni.  

(3) Amennyiben a versenyző egyéni versenyszám mellett más versenyszámban is (páros
versenyszám,  egyéni  sportág  csapatversenyszáma  vagy  csapatsportág)  jutalomra
jogosító helyezést ér el, úgy részére a (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásával további
jutalmat kell megállapítani. 

(4) Csapatsportág  Országos  Magyar  bajnoksága  esetén  a  versenyző  kizárólag  egy,  az
adott  naptári  évben  megrendezett  legmagasabb  szintű  (osztályú)  felnőtt  alatti  első
utánpótlás korosztályú bajnokságon elért helyezése után állapítható meg jutalom.

          (5) Nem nyújtható jutalom a hivatalos versenykiírásban szereplő meghívott vagy bemutató
sportágban elért helyezések után.  

          (6) A  jutalom  bruttó  pénzösszegei  egyéni  versenyszámban  és  csapatsportágban  felnőtt
alatti  első  utánpótlás  korosztályú  Világbajnokságon  elért  helyezés  esetén  az  alábbi
összegekben nyújtandó:
a) 1. helyezés:    250.000,- Ft,
b) 2. helyezés:    200.000,- Ft,
c) 3. helyezés:    150.000,- Ft,
d) 4. helyezés:    125.000,- Ft,
e) 5. helyezés:    100.000,- Ft,
f) 6. helyezés:       80.000,- Ft.

          (7) A  jutalom  bruttó  pénzösszegei  egyéni  versenyszámban  és  csapatsportágban  felnőtt
alatti első utánpótlás korosztályú Európa-bajnokságon elért helyezés esetén az alábbi
összegekben nyújtandó:
a) 1. helyezés:    200.000,- Ft,
b) 2. helyezés:    150.000,- Ft,
c) 3. helyezés:    125.000,- Ft,
d) 4. helyezés:    100.000,- Ft,
e) 5. helyezés:      80.000,- Ft,



f) 6. helyezés:       60.000,- Ft.
          (8) A jutalmazás bruttó pénzösszege egyéni versenyszámban és csapatsportágban felnőtt

alatti  első  utánpótlás  korosztályban  Országos  Magyar-bajnoki  cím elnyerése  esetén:
50.000,- Ft.

 4. §      A Sportrendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  (1) A  jutalomra  jogosult  versenyző  mellett  -  évente  egyszer  -  az  őt  felkészítő  edző  is
jutalomra jogosult.

(2) Az  edző az adott  naptári  évben kizárólag a legjobb helyezést  elért  versenyzője után
jogosult jutalomra. Bajnokságonként elért helyezések után (külön-külön) az edző nem
jogosult jutalomra.

(3) Amennyiben  az  edző  több  versenyzője  ér  el  azonos  bajnokságon  egyéni
versenyszámban,  páros  versenyszámban,  egyéni  sportág  csapatversenyszámában
jutalomra  jogosító  helyezést,  úgy  részére  kizárólag  a  legjobb  helyezést  elért
versenyzője, vagy csapata után kell megállapítani a jutalmat. 

(4)  Csapatsportág esetén a csapat által elért helyezés alapján kell  megállapítani az edző
jutalmát. 

(5) Az edző jutalma a versenyző legjobb helyezéséért járó összeg 75 százalékával egyenlő.
(6) Amennyiben a versenyzőt több edző készítette fel, a jutalmat közöttük egyenlő arányban

kell felosztani.”

5. §     Hatályát veszti a Sportrendelet 4. § (5) - (6) bekezdése.

6. §    (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt  kivétellel  - a kihirdetését követő napon lép
hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

          (2)  E rendelet 2. §-a 2019. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Cserna Gábor     Dr. Sürü Renáta 
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet 2018. október 19-én kihirdetésre került.

   Dr. Sürü Renáta 
  jegyző


