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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.09.29.

Javaslat az önkormányzat sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási
rendszeréről szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó:          a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
                       az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2020.09.29.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2020.09.29.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2020.09.29.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  előterjesztés  az  önkormányzat  sportlétesítmény  bérleti
díjának pályázati támogatási rendszeréről szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül  helyezésére  tesz  javaslatot,  tekintettel  arra,  hogy  a  rendeletben  meghatározott
sporttámogatási rendszert az Önkormányzat a jövőben át szeretné alakítani, és a sportegyesületek
sportlétesítmény használatának támogatását más módon kívánja megoldani.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 42235/2020.
Ügyintéző neve: Kemenczei Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-263
Ügyintéző aláírása: 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:
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
az önkormányzat sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről szóló

1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – a magyar és egyetemes emberi kultúra részeként
elismerve  a  sport,  mint  önszerveződésre  épülő  autonóm  civil  tevékenység  kiemelkedő
jelentőségét, különlegesen fontos szerepét az egészségfejlesztésben, az ifjúság erkölcsi-, fizikai
nevelésben,  a  személyiség  formálásban,  a  szabadidő  eltöltésben,  a  közösségi  magatartás
kialakításában – az önkormányzat a testnevelés és sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól,
kötelezettségeiről és támogatásáról az Alkotmány, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: önkormányzati törvény), a sportról szóló 2000.évi
CXLV.  törvény  61.  §  (4)  bekezdésében  (a  továbbiakban:  sport  törvény)  kapott  felhatalmazás
alapján  megalkotta  az  önkormányzat  sportlétesítmény  bérleti  díjának  pályázati  támogatási
rendszeréről szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendeletet (2. sz. melléklet).

Az önkormányzati  rendelet részletesen szabályozza a dunaújvárosi székhelyű sportszervezetek
sportlétesítmény használati támogatását.

Tekintettel arra, hogy a fent említett támogatási rendszert az Önkormányzat a jövőben át szeretné
alakítani, és a sportegyesületek sportlétesítmény használatának támogatását más módon kívánja
megoldani javaslatot teszünk az 1/2016.(I.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
(1. sz. melléklet).

II. Részletes indokolás

Az 1. §-hoz: A javaslat rögzíti, hogy a közgyűlés az önkormányzat sportlétesítmény bérleti díjának
pályázati  támogatási  rendszeréről  szóló 1/2016.  (I.22.) önkormányzati  rendeletet  hatályon kívül
helyezi.

A 2.  §-hoz:  Az  1/2016.  (I.22.)  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  helyezésének  időpontját
határozza meg. 

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ifjúsági, sport
és turisztikai bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság. 

A bizottságok a bizottsági véleményeket szóban terjesztik a Tisztelt Közgyűlés elé.

A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést a melléklet szerinti rendelet elfogadására.

Dunaújváros, 2020. szeptember 29.
                                 

                               Tóth Kálmán s.k.       
         a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

elnöke                                                          

                        Motyovszki Mátyás s.k. Tóth Kálmán s.k.
         az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság              az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                       elnöke        elnöke



Az előterjesztés 1. melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

a sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről
 szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény
55.§ (6)  bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi  önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdésének  15.  pontjában  meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  Hatályát  veszti  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről  szóló  1/2016.  (I.22.)
önkormányzati rendelete.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pintér Tamás Dr. Molnár Attila
          polgármester        jegyző

Záradék: 

A rendelet 2020. …............... napján kihirdetésre került.

                                                                                                     Dr. Molnár Attila 
                                                          jegyző










