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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A testnevelés és sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről 
szóló 33/2004. (VI. 29.) Kt. rendeletet 2004. júniusi ülésén fogadta el a Képviselő-
testület, azóta a rendelet egy ízben, 2007-ben került módosításra.

Jelen testületi ülésen tárgyalja a Tisztelt Képviselő-testület a helyi közművelődésről 
és a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet tervezetét. Ezekhez szorosan
kötődik a sporttevékenység is, ezért a rendelet egyidejű felülvizsgálata indokolt. A 
sport területét illetően a jogszabályi környezet nem változott, ugyanúgy a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény van hatályban, viszont a rendelet a jogszabály-szerkesztési
követelményeknek nem felel meg.

A jelenleg hatályos rendelet elsősorban szerkezeti szempontból változik a tervezet 
szerint.

A tartalmi módosítások elsősorban a költségvetésből nyújtható támogatások 
felosztásának szabályait érintik. Az eddigi gyakorlat szerint pályázat kiírása nélkül
került a költségvetésben sporttámogatásra elkülönített keret felosztásra. Ezt a
rendelkezést most összhangba hoztuk a közművelődési támogatási összeg 
felosztásának szabályaival és a civil szervezet támogatására vonatkozó rendelet
előírásaival. A 2013-as évtől tehát a támogatási összegre a sportszervezeteknek is 
pályázni kell.
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A pályázatok elbírálása esetén –ahogy a közművelődési pályázok esetében is- új 
elem, hogy a támogatási keret felosztása előtt a benyújtott pályázatokat Tapolca 
Város Polgármesteréből, az alpolgármesterekből, és a szakbizottság elnökéből álló 
munkacsoport véleményezi. Ez a gyakorlatban a sporttámogatások felosztása során
is így történt, csak a rendelet nem tartalmazta az erre vonatkozó szabályt.

Mivel az önkormányzati rendeleteket meg kell feleltetni a jogszabályszerkesztésről 
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásainak, a testnevelés és 
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 33/2004. 
(VI. 29.) Kt. rendelet módosítása helyett indokolt egy új rendelet megalkotása,
melybe a szükséges módosítások bekerültek, egyidejűleg megfelel az új jogszabály-
alkotási követelményeknek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a sporttevékenységgel kapcsolatos
feladatokról és kötelezettségekről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetét elfogadja
és azt ……/2012. (…..) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2012. december 3.

Császár László
polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2012. (XII. .) önkormányzati rendelete

a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről 

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) és (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

E rendelet hatálya kiterjed:
a) a Tapolca közigazgatási területén lakó állampolgárokra,
b) a Tapolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

fenntartásában működő sportintézményekre, sportlétesítményekre, 
c) a sportszervezetekre,
d) az önkormányzat által támogatott és az önkormányzattal együttműködő 

testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre.

2. §

(1) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a sport hosszú távú fejlesztési 
feladatainak meghatározása érdekében a városi sportkoncepció elkészítése. A
koncepcióval kapcsolatos tapasztalatokról a Család-, Egészségügyi-, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a 
Képviselő-testületet, és javaslatot tesz az esetleges módosításokra. 

(2) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatait a tulajdonában lévő 
sportlétesítményeken keresztül, a kiemelt támogatásban részesülő 
sportegyesületekkel és a helyi sporttal foglalkozó civil szervezetekkel és
vállalkozásokkal való együttműködés keretében látja el.  

3. §

Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények: 
a) az önkormányzati tulajdonban működtetett intézményekben lévő 

sportlétesítmények (tornatermek)
b) a Városi Sporttelep, városrészi sportpályák,
c) a Városi Rendezvénycsarnok.

4. §

(1) A város polgárai az önkormányzati sportlétesítményeket elsősorban a 
sportszervezeteken keresztül, vagy szabad kapacitás esetén önállóan, térítés
ellenében vehetik igénybe alkalmi és rendszeres testedzésre.

(2) A lakótelepi sportpályák és játszóterek igénybevétele díjtalan.



5. §

(1) Az önkormányzat a helyi sporttevékenység támogatása során kiemelt feladatának
tekinti:
a) a lakosság minden rétegének ösztönzését a rendszeres sportolásra;
b) az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást, 

továbbá a szabadidősport helyi feltételeinek javítását; 
c) a fejlett sportélet alapját képező óvodai testnevelés és sport személyi - és 

tárgyi feltételeinek javítását;
d) az iskolai versenyrendszer működtetését, fejlesztését, a Diákolimpia 

támogatását;
e) az utánpótlás nevelés támogatását;
f) a versenysport, élsport támogatását, figyelembe véve az amatőr és hivatásos 

sport közötti különbségeket;
g) a fogyatékosok sportjának támogatását, lehetőségeik fejlesztését; 
h) a városban tevékenykedő, sporttal foglalkozó szervezetek, a város lakosságát 

szolgáló sportvállalkozások ösztönzését;
i) partnervárosi szerződésekre és egyéb együttműködési megállapodásokra 

építve a nemzetközi sportkapcsolatok elősegítését. 

(2) Az önkormányzat támogatja a tanórán kívüli sport és testnevelési
foglalkozásokat, segíti a diáksportkörök, iskolai sportkörök működését, valamint 
lehetőséget biztosít a Diákolimpia városi versenyrendszerének működtetésére. 

(3) A törvényben előírt kötelező feladatokon túl a városi sportkoncepcióban 
megfogalmazottak szerint elősegíti a sportfeladatok megvalósítását a 
tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével, lehetőségeihez képest új 
sportlétesítmények építésével, és a gyermeksport és az utánpótlás nevelés
támogatásával.

6. §

(1) Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását, a 
szükséges személyi-, tárgyi feltételek forrását az éves költségvetésében biztosítja.

(2) Az önkormányzat sportfeladatainak ellátása érdekében biztosítja a városi szintű 
iskolai versenyrendszer működtetéséhez, és az óvodai testneveléshez szükséges 
pénzeszközöket.

7. §

(1) Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében a sportfeladatok és a
sportrendezvények megvalósításában közreműködő, a diák-, szabadidő- és 
versenysportban tevékenységet folytató sportszervezetek, civil szervezetek
támogatására pályázati kiírás keretében meghatározott összeget fordít.

(2) A benyújtott pályázatokat előzetesen Tapolca Város Polgármestere, 
alpolgármesterei, és a Család-, Egészségügyi-, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság elnöke, mint munkacsoport véleményezi.



(3) A keret felosztásáról átruházott hatáskörben a Család-, Egészségügyi-, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság dönt.  

(4) A sporttevékenység támogatásánál a következő szempontokat kell figyelembe 
venni:

a) a sportszervezet tagdíjat rendszeresen fizető taglétszáma, nyilvántartott, 
igazolt sportolóinak száma,

b) a sportszervezet éves költségvetése, ezen belül a tagdíjbevétel mértéke,
c) a sportszervezet által használt létesítmények helyzete és fenntartási költsége

a költségvetésben, különös figyelemmel az önkormányzati tulajdonra,
d) a szabadidő- és diáksport feltételeinek biztosítása, 
e) a sportszervezet nemzetközi versenyekkel összefüggő kötelezettségei,  
f) a hazai és nemzetközi eredményesség, és
g) a rendezvények látogatottsága.

(5) Az önkormányzat a közigazgatási területén működő nem önkormányzati 
fenntartású sportlétesítményeket, sportcélú civil szervezeteket és vállalkozásokat
az általuk vállalt sportfeladatok arányában, - a lakosság igényét is figyelembe
véve – támogatásban részesítheti.

(6) A pályázat alapján nyújtott támogatásokra a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályai az irányadóak. 

8. §

(1) Az önkormányzat évente elismeri a kiemelkedő tevékenységet nyújtó sportolókat 
és edzőket, valamint testnevelő tanárokat.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti címekre a Tapolcán működő sportszervezetek, 
szakosztályok, iskolák tehetnek javaslatot.

(3) A beérkezett javaslatok alapján a címek adományozásáról átruházott hatáskörben
a Család-, Egészségügyi-, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság dönt. 

9. §

(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tapolca Város Képviselő-testületének 33/2004. (VI. 29.) Kt. 
rendelete.

Tapolca, 2012. december 14.

Császár László
polgármester

Ughy Jenőné 
aljegyző 



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló rendelet
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek,
közvetetten elősegítheti az egészséges életmódra való nevelést, a mozgás szeretetét és 
egészségmegőrző hatásainak megismertetését. 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket annyiban keletkeztet, hogy a sporttámogatások
igénybevételéhez pályázati kiírást és pályázati adatlapot kell rendszeresíteni.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet, 
valamint pár pontosítás teszi szükségessé.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


